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In het najaar van 2016 sloegen 6 gemeenten en OCMW’s  
de handen in elkaar om een project uit te werken om kinderen 
en jongeren in hun vrije tijd meer te laten deelnemen aan 
allerlei leuke activiteiten. Zo is de Beleefpas geboren.  

Deze pas wil jullie, alle kinderen 
en jongeren tussen 0 en 18 jaar 
in de gemeenten Bekkevoort, 
Geetbets, Kortenaken, 
Glabbeek, Linter en Zoutleeuw 
warm maken om deel te nemen 
aan een brede waaier van 
boeiende activiteiten.

Dit gaat van theathervoorstellingen 
en sportactiviteiten tot 
buitenspeeldagen en de 
vakantiewerking.

Met de Beleefpas kan je stickers 
sparen bij elke deelname aan een 
vrijetijdsactiviteit in één van de 
deelnemende gemeenten. Als je 
10 stickers verzameld hebt, kan 
je een gadget ophalen in één van 
de deelnemende gemeenten. 
Zo kan je sparen voor tattoo’s, 
pennen, notitieboekjes, stickers, 

kortingbonnen voor activiteiten, ...

In dit boekje vind je alle 
activiteiten, waarbij stickers 
kunnen gespaard worden. Kijk 
zeker ook regelmatig op  
www.beleefpas.be, omdat het 
aanbod nog kan uitbreiden: op 
deze website worden geregeld nog 
extra activiteiten toegevoegd.

In januari 2018 kreeg iedereen een 
Beleefpas in de brievenbus. De 
Beleefpas werd al goed gebruikt 
en de eerste kaarten zijn bijna vol.

Regelmatig worden ook VIP-
‘Beleefpassen’ verloot of kan je 
een VIP-pas winnen. Met een 
VIP-Beleefpas krijg je een korting 
van 80% als je deelneemt aan een 
vrijetijdsactiviteit!

Beleef, 
speel,  
sport  
en spaar 
punten



ZOMERVAKANTIE JULI
W E E K  � W E E K  � W E E K  �
1 EN 2 JULI 5 TOT EN MET 9 JULI 12 TOT EN MET 16 JULI

BEKKEVOORT |  p.8
LEGO®-Fun i.s.m.  
High Five vzw

RUMMEN |  p.10
Zomersportweek Juli

GEETBETS |  p.15
Speelplein De Poel: Toverkunst

GEETBETS |  p.10
Zomerdanskamp Kadans

GEETBETS |  p.15
Omnisport: Kookkamp Bevo

BEKKEVOORT |  p.8
STEM & Natuur 
i.s.m.  
High Five vzw

GLABBEEK |  p.10
Circus en Fun

LINTER |  p.16
Speelplein Splinter

GLABBEEK |  p.11
Naald en draad!

BEKKEVOORT |  p.16
Boekjeskamp i.s.m. Digiplanet

BEKKEVOORT |  p.9
Jungle! i.s.m.  
High Five vzw

GLABBEEK |  p.11
Beestenboel

BEKKEVOORT |  p.16
DJ & Coolkidskamp i.s.m.  
De DJ-Academie en Digiplanet

GLABBEEK |  p.9
Ridders en 
Prinsessen

GLABBEEK |  p.12
Unicorns & Draakjes

GLABBEEK |  p.17
Danskamp

GLABBEEK |  p.9
Explorers!  
in Glabbeek

LINTER |  p.12
Speelplein Splinter

RANSBERG |  p.17
Creadieren-kamp i.s.m. 
Beleefhoeve Pantouf vzw

GEETBETS |  p.12
Speelplein kleuters:  
Al huppelend op
pad door het sprookjesbos

WAANRODE |  p.18
Kleuterkamp ‘Jungle’
i.s.m. High Five vzw

ASSENT |  p.13
Musicalkamp  
i.s.m. Compagnie MiLa vzw

WAANRODE |  p.18
Art & Play  
i.s.m. High Five vzw

BEKKEVOORT |  p.13
Tiktok & Craftingkamp  
i.s.m. Digiplanet

WAANRODE |  p.19
Drone & Sportcombo  
i.s.m. High Five vzw

WAANRODE |  p.13
Multikamp i.s.m. Multimove 
Kortenaken vzw

RANSBERG |  p.19
Filmkamp Zomer �  
i.s.m. Ransbende vzw

WAANRODE |  p.14
GAMES! i.s.m. High Five vzw

RANSBERG |  p.14
Sanctuary-kamp i.s.m. 
Beleefhoeve Pantouf vzw

RANSBERG |  p.14
Filmkamp voor gevorderden
i.s.m. Ransbende vzw
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W E E K  � W E E K  �
19 TOT EN MET 23 JULI 26 TOT EN MET 30 JULI

GEETBETS |  p.20
Speelplein De Poel: On stage!

BEKKEVOORT |  p.23
Naald en draad  
i.s.m. High Five vzw

BEKKEVOORT |  p.20
WeDo �.� i.s.m. High Five vzw

BEKKEVOORT |  p.23
Striptekenen & Cartoontekenen
High Five vzw

BEKKEVOORT |  p.21
Mindstorms i.s.m. High Five vzw

BEKKEVOORT |  p.24
LEGO®-Fun i.s.m. High Five vzw

GLABBEEK |  p.21
Kunstatelier: 
Artistiek experimenteren

RANSBERG |  p.24
Skate, circus en ravot-kamp
i.s.m. Ransbende vzw

WAANRODE |  p.21
Maxikamp en Multikamp
i.s.m. Multimove Kortenaken vzw

WAANRODE |  p.24
Kleuterkamp ‘Unicorns & Draakjes’
i.s.m. High Five vzw

WAANRODE |  p.22
C&P’s zomer-danskamp tieners

WAANRODE |  p.25
C&P’s zomerdanskamp kids & junior
i.s.m. Dance Company c&p Energy vzw

HOELEDEN |  p.22
Danskamp i.s.m. KLJ Hoeleden

RANSBERG |  p.25
Diervriendelijk koken
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw

KORTENAKEN |  p.25
Musicalstage i.s.m. Planktom



ZOMERVAKANTIE AUGUSTUS
W E E K  � W E E K  �
2 TOT EN MET 6 AUGUSTUS 9 TOT EN MET 13 AUGUSTUS

LINTER |  p.26
Kids Fun Week

GEETBETS |  p.31
Speelplein De Poel: Wat is kunst?

GLABBEEK |  p.26
Streetsoccer

ZOUTLEEUW |  p.32
Sportkampen

GLABBEEK |  p.27
DUPLO®-fun

BEKKEVOORT |  p.31
Curieuzeneuzekamp i.s.m. Digiplanet

GLABBEEK |  p.27 
LEGO®-Fun FANTASY WORLD

BEKKEVOORT |  p.32
Circuskamp  
i.s.m. Twist vzw

GEETBETS |  p.27
Zomerdanskamp Kadans

GLABBEEK |  p.33
Elektrocrack

BEKKEVOORT |  p.28
Drone & Fun i.s.m. High Five vzw

WAANRODE |  p.33
Omnisportkamp i.s.m. GSF Kortenaken

BEKKEVOORT |  p.28
DUPLO®-Fun i.s.m. High Five vzw

WAANRODE |  p.33
Multikamp i.s.m. GSF Kortenaken

BEKKEVOORT |  p.29
Art & Play i.s.m. High Five vzw

RANSBERG |  p.29
Kronkeltenen-kamp
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw

RANSBERG |  p.29
Filmkamp Zomer �  
i.s.m. Ransbende vzw

KORTENAKEN |  p.30
VSK Zomerkamp  
i.s.m. VS Kortenaken vzw

STOK |  p.30
Judo Ontdekkingsdagen  
i.s.m. Jigoro Stok

WAANRODE |  p.30
All round danskamp
i.s.m. GSF Kortenaken

WAANRODE |  p.31
Kleuterkamp  
i.s.m. GSF Kortenaken

WAANRODE |  p.31
Circusdriedaagse  
i.s.m. GSF Kortenaken
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W E E K  � W E E K  �
16 TOT EN MET 20 AUGUSTUS 23 TOT EN MET 27 AUGUSTUS

GEETBETS |  p.34
Speelplein De Poel: Treasure Island

GEETBETS |  p.37
Dino’s, mammoeten en unicorns met
roze strikjes - Speelplein De Poel,
Kleuters

LINTER |  p.34
Themaweek : TIK TOK/YOUTUBE

RUMMEN |  p.37
Zomersportweek Augustus

BEKKEVOORT |  p.35
Danskamp i.s.m. Twist vzw

LINTER |  p.37
Themaweek : dans

GLABBEEK |  p.35
Danskampen

BEKKEVOORT |  p.38
Kookkamp i.s.m. De Kleine Chef

ZOUTLEEUW |  p.35
Danskampen D-Motion i.s.m. D-Motion

ZOUTLEEUW |  p.38
Sportkampen

WAANRODE |  p.35
Kleuterkamp Duplo i.s.m. High Five

WAANRODE |  p.39
Kleuterkamp ‘Kleuterdromen’
i.s.m. High Five

WAANRODE |  p.36
Lego-Fun i.s.m. High Five

HOELEDEN |  p.39
Creative Summer Days
i.s.m. Dance Images Hoeleden

WAANRODE |  p.36
Electrocrack i.s.m. High Five

KORTENAKEN |  p.39
Muziekdriedaagse  
i.s.m. K.F. St-Amor Kortenaken

WAANRODE |  p.36
Beestenboel i.s.m. High Five

BEKKEVOORT |  p.40
24 TOT 26 AUGUSTUS 
Wildcamp… kom eens thuis met natuur!
i.s.m. Outdoorschool

GLABBEEK |  p.40
Paparazzo enzo

GLABBEEK |  p.40
Danskampen
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J U N I  /  J U LI

> WEEK 1: 1 JULI EN 2 JULI

VAN DONDERDAG 1 JULI TOT VRIJDAG 2 JULI - BEKKEVOORT

LEGO®-Fun i.s.m. High Five vzw

Haal je LEGO®-hartje op en beleef samen met leeftijdsgenoten een 
fantastische tijd met LEGO®-Fun: Fantasy World! Hoe ziet jouw eigen 
fantasiedier eruit? Wat zou jij voorzien in de stad van je dromen? Welke 
sprookjes komen allemaal tot leven met LEGO®-stenen? Hoe zou jij reizen 
naar de sterren? Door zelf een ruimteschip in elkaar te steken? Wedden 
dat je niet kan kiezen waarmee je wil starten? Beleef dat alles samen 
met ons tijdens dit fantastische LEGO®-kamp. Plezierige en creatieve 
momenten zijn verzekerd!

leeftijd: 6-12 jaar - uren: 9–16u - Aantal: maximum 20 - prijs: €72  
locatie: Oude Jongensschool Assent, Minnestraat 24, 3460 Bekkevoort 
inschrijven: via www.high-five.be  
opvang: van 8 tot 9u en van 16 tot 17u

VAN DONDERDAG 1 JULI TOT VRIJDAG 2 JULI - BEKKEVOORT

STEM & Natuur i.s.m. High Five vzw

STEM: Science, Technology, Engineering & Mathematics
Een kamp voor wie gek is van natuur, maar ook op wetenschap, techniek 
en zoveel meer! Ben jij zo iemand met groene vingers? Durf jij met ons 
op natuurtocht met uitdagende opdrachten? Heb jij ook zoveel interesse 
voor alles wat met dieren en planten heeft te maken? Ontdek het allemaal 
tijdens dit fantastisch kamp vol natuur, wetenschap en techniek met tal 
van leuke experimenten die je nadien thuis ook kan uitvoeren. We werken 
rond wetenschappelijke thema’s zoals: ‘water en ijs’, ‘horen en muziek’, 
‘lucht’, ‘temperatuur en warmte’, ‘licht en kleuren’, ‘groene planten’, ‘kracht 
en beweging’ en ‘magneten’. De STEM/natuur-sessie worden afgewisseld 
met spelactiviteiten. Een knap kamp voor pientere meisjes en jongens!

leeftijd: 9-13 jaar - uren: 9–16u - prijs: € 75 
locatie: Oude Jongensschool Assent, Minnestraat 24, 3460 Bekkevoort  
inschrijven: via www.high-five.be 
opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 17u
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VAN DONDERDAG 1 JULI TOT VRIJDAG 2 JULI - BEKKEVOORT

Jungle! i.s.m. High Five vzw

De jungle heeft veel geheimen. In sommige gebieden is zelfs nog 
nooit een mens geweest! Wij gaan deze week op ontdekkingstocht 
door het diepe woud… Ben je avontuurlijk aangelegd? En ben 
je niet bang van wilde dieren? Dan is dit het geknipte kamp 
voor jou! Samen met de andere avonturiers maken we er een 
superspannende reis van. Dit avontuur mag je niet missen!

leeftijd: 3-5 jaar - uren: 9–16u - prijs: € 65 
locatie: VBS het Minnepoortje, Minnestraat 9, 3460 Bekkevoort 
inschrijven: via www.high-five.be  
opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 17u

VAN DONDERDAG 1 JULI TOT VRIJDAG 2 JULI 
SPORTHAL TER LINDE - GLABBEEK

Ridders en prinsessen 
Heb je je ooit al afgevraagd wat ridders en prinsessen zoal doen? 
Je komt het allemaal te weten tijdens deze on-ge-loof-lijke 
tweedaagse! We zingen, spelen, bewegen, knutselen en doen zoveel 
meer leuke dingen.Wil jij ook een ridder of prinses zijn voor enkele 
dagen? Schrijf je dan zeker in voor dit kamp voor de allerkleinsten.

leeftijd: 3-5 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 60 
inschrijven: www.high-five.be/kampen/2020

VAN DONDERDAG 1 JULI TOT VRIJDAG 2 JULI  
SPORTHAL TER LINDE - GLABBEEK

Explorers! in Glabbeek 
Voor sportieve jongens en meisjes die graag op ontdekking gaan, is 
er dit nieuwe kamp: Explorers! Het wordt een mix van verschillende 
avonturen in de natuur. Wat kan je verwachten? Een dagdeel STEM 
waarbij je te weten komt hoe de natuur werkt een LEGO®-dagdeel in 
het thema van de natuur een dagdeel spelen, ravotten en vuil maken 
in de natuur, een natuur-creatieve dagdeel met 3D-opdrachten. De 
groepjes worden ingedeeld per leeftijd. 

leeftijd: 6-12 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 72 
inschrijven: www.high-five.be/kampen/2021
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VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI - SPORTHAL RUMMEN

Zomersportweek Juli
Onze zomersportweken, dat is een halve dag speels en eigenzinnig 
omgaan met verschillende sporten, gecombineerd met een halve dag 
sportief ravotten rondom een attractief thema. (in/outdoor)

leeftijd: kinderen van geboortejaar 2007 t/m 2014 - prijs: € 65 
info: Sportdienst - kristof.pirlet@geetbets.be - 011/58 65 46 
inschrijven: https://geetbets.ticketgang.eu

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI - TERREINEN STUDIO KADANS 
GEETBETS

Zomerdanskamp Kadans
Heb je teveel aan energie en bruis je van creativiteit kom dan zeker 
naar het zomerkamp van Studio Kadans. Gedurende een hele week 
wisselen we dans, sport en spel met elkaar af. Je kan je uitleven op de 
springkastelen tijdens de pauzes en de opvangmomenten. 

Leeftijd: 2,5 - 12 jaar - uren: 9-16u (opvang vanaf 8 tot 17u) 
Prijs: € 125 voor een hele week of € 30/dag, inclusief fruit, koek, drank en  
fiscaal attest - Inschrijven via www.studiokadans.be

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI - SPORTHAL TER LINDE 
GLABBEEK

Circus en Fun 
Onder begeleiding van een echte circusartiest leren we alles van 
acrobaat tot clown. Kan jij rijden op een éénwieler, jongleren met doekjes, 
met ballen of met ringen? Ooit al gehoord van een diabolo of rolla bolla?  
Op het einde van de week zijn we echte circusartiesten. De circussessies 
worden afgewisseld met speelse FUN-momenten: tikspelen, 
estafettespelen, balspelen,...

leeftijd: 6-13 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 135 
inschrijven: www.high-five.be/kampen/2022

> WEEK 2: 5 JULI TOT EN MET 9 JULI
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VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI 
GEMEENTESCHOOL DE SPRINGPLANK - GLABBEEK

Naald en draad!
Ken je de breivork al? Weet je wat je met een “punch needle” kan doen? 
Heb je de “smyrnanaald” al eens van dichtbij gezien? 
Als je deze en andere naalden wil ontdekken, dan moet je op dit kamp 
zijn! We maken een reis door de wondere wereld van naald en draad. 
Onderweg ontdekken we verschillende naalden en leren we ermee 
werken. De basis van de bijhorende handwerktechnieken worden onder 
de loep genomen. We maken leuke hebbedingetjes waarbij we onze 
creativiteit de vrije loop laten. Een minitapijtje, een dromenvanger en nog 
veel meer zal in onze gepimpte zak zitten die we mee huiswaarts nemen. 
Opgelet! Dit kamp kan verslavend werken. Het risico bestaat dat de 
deelnemers een nieuwe hobby hebben gevonden en niet meer te stoppen 
zijn thuis met naald en draad!

leeftijd: 8-15 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 175  
inschrijvingen: www.high-five.be/kampen/1971

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI 
GEMEENTESCHOOL DE SPRINGPLANK - GLABBEEK

Beestenboel
Wist jij dat kamelen in 2 minuten 90 liter water kunnen drinken? En dat 
otters een dubbele vacht hebben? Help mee in de stallen en tijdens het 
voederen van de dieren. Je krijgt deze week de kans om heel dichtbij 
verschillende dieren te komen. Kortom, als jij gek bent op dieren en alles 
te weten wil komen over hun verzorging en wat ze eten, dan is dit kamp 
van High Five vast en zeker je ding. Elke dag bezoeken we een andere 
zoo of boerderij. In coronatijden kunnen mogelijk sommige activiteiten 
niet toegelaten worden. Bedankt voor uw begrip bij deze opgelegde 
wijzigingen.

leeftijd: 6-12 jaar- uren: 9-16u - prijs: € 169  
inschrijvingen: www.high-five.be/kampen/1973
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VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI 
GEMEENTESCHOOL DE SPRINGPLANK GLABBEEK

Unicorns & Draakjes
Heb je je ooit al afgevraagd waar unicorns vandaan komen? Of weet jij 
misschien hoe je een draak kan temmen? Je komt het allemaal te weten 
tijdens deze on-ge-loof-lijke week! We zingen, spelen, bewegen, knutselen 
en doen zoveel meer leuke dingen. Zo ben je weer helemaal mee met de 
laatste nieuwtjes over kleine draken en lieve unicorns...
Schrijf je snel in zodat je zeker bent dat je er bij kan zijn!

leeftijd: 3-5 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 114  
inschrijvingen: www.high-five.be/kampen/2019

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI - GS DE ZANDLOPER - LINTER

Speelplein Splinter 
De gekende Splinter-speel-formule!

Op het menu staan alvast knutselen, spelen, ravotten, schminken, quiz, 
workshops, zwemmen, bosspel, uitstappen maken … teveel om hier 
allemaal op te noemen … plezier gegarandeerd!

leeftijd: geboortejaar 2006 tem 2014 - uren: 9-16u 
prijs: afhankelijk van de aangeboden activiteiten 
info: Dienst Jeugd en Cultuur - 011/78 91 47 - jeugddienst@linter.be

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI - DE POEL GRAZEN - GEETBETS

Speelplein kleuters:  
Al huppelend op pad  
door het sprookjesbos
Tijdens deze kleuterweek gaan we op pad door verschillende sprookjes 
en raken we betoverd! Tijdens de speelpleinwerking staat de speelfunctie 
centraal. De monitoren bereiden een programma voor met activiteiten, 
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Daarnaast is er ook ruimte voor 
vrij spel. Het speelplein vindt plaats in De Poel, Vijverstraat 37, te Grazen. 
Op aanvraag is voor- en napleinse opvang mogelijk. Je kan de dag zelf ook 
inschrijven voor de speelpleinwerking ter plaatse, zowel in de voormiddag 
als in de namiddag. 

leeftijd: geboortejaren 2014 tem 2017 voor de kleuterweek 
prijs: € 5 voor een hele dag, € 3 voor een halve dag - info: Dienst Vrije Tijd  
011/58 65 42 – iv@geetbets.be - inschrijven: https://geetbets.ticketgang.eu
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VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI - OUDE JONGENSSCHOOL 
ASSENT

Musicalkamp i.s.m. Compagnie MiLa vzw

‘Oriël, de verdwaalde zeemeerman’
Diep in de zee wonen de zeemeerminnen en zeemeermannen vredig 
samen. Tot er op een dag een duikboot langs vaart en iedereen moet 
vluchten! Oriël, een jonge zeemeerman zwemt de verkeerde richting 
uit en verdwaald… Plots komt hij een vriendelijke schildpad tegen, en 
zelfs een grappige dolfijn. Misschien kunnen zij hem helpen zijn familie 
terug te vinden.

leeftijd: 3–6 jaar - uren: 9-16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 17u 
prijs: € 135 - locatie: Oude Jongensschool Assent, Minnestraat 24,  
3460 Bekkevoort - inschrijven: www.bekkevoort.be

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI - GBS DE VERRE KIJKER, 
STAATSBAAN 181 – BEKKEVOORT

Tiktok & Craftingkamp i.s.m. Digiplanet

Dit kamp bruist van creativiteit en energie. We dansen en acteren 
erop los in de stijl van TikTok filmpjes. Alle nieuwe hypes op Tiktok 
komen aan bod. Elke dag maken we ook leuke knutselprojectjes. De 
kinderen werken op eigen tempo en volgens eigen interesse. Er worden 
knutselprojectjes aangeboden op verschillende niveaus.

leeftijd: 6–12 jaar - uren: 9–16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 
17u - prijs: € 160 - inschrijven: www.bekkevoort.be

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI – SPORTHAL DE VRUEN - 
WAANRODE

Multikamp i.s.m. Multimove Kortenaken vzw

Multimove Kortenaken staat voor sport en plezier. Dat zal tijdens 
dit kamp niet anders zijn. Sport (Multimove en multiskills) wordt 
afgewisseld met spel- en knutselvormen. Dit gebeurt onder leiding 
van leuke en ervaren lesgevers. Zelf meebrengen: lunchpakket, 
tussendoortjes. 

leeftijd: geboortejaar 2014 tem 2017 - uren: 9-16u 
prijs: € 75 voor leden – € 85 voor niet leden 
inschrijvingen: www.mmmkortenaken.be
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VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI – BERGENDAL – WAANRODE

GAMES! i.s.m. High Five vzw

Fans van videogames, hou jullie klaar! Dit is het kamp waar jullie absoluut 
willen bij zijn! Tijdens deze onwaarschijnlijke week speel je zowel met de 
oudere (“classic games”) als met de gloednieuwe games. Je kan je uitleven 
op de nieuwste consoles van Playstation® en XBOX® maar ook op de 
klassieke toestellen zoals de Nintendo 64® en de Wii®. Een greep uit het 
kampaanbod: FIFA®, Fortnite® en veeeel meer. Wat dit kamp subliem maakt, 
is dat je wordt begeleid door een professioneel gamer. Dat wil zeggen 
dat je enerzijds heel wat tips en trics zal leren en anderzijds dat je zeer 
bewust leert omgaan met gamen. Vragen als: “Hoe vaak mag ik spelen? 
Wanneer neem ik best een pauze? Hoe vermijd ik game-verslaving en wat 
doe ik ermee?” komen vast en zeker aan bod! Natuurlijk nemen we tussen 
de game-sessies door voldoende tijd voor beweging! Buiten spelen en 
ontspannen horen ook bij deze megaweek!

leeftijd: 8-14 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 140 - inschrijvingen: www.high-five.be

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI – BELEEFHOEVE PANTOUF VZW, 
DORPSTRAAT 78 – RANSBERG

Sanctuary-kamp 
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw 

Een kampje voor dierenvrienden die graag knutselen. In de ochtend 
verwennen we de dieren die in de sanctuary wonen. We geven ze eten, 
maken de verblijfjes knus, spelen met ze als ze daar zin in hebben, ... en in de 
namiddag gaan we onze creativiteit prikkelen. We gaan aan de slag met al het 
mooie dat de dag ons biedt, we laten onze zintuigen prikkelen. We knutselen, 
zingen , maken plezier en genieten vooral. Voor een lunchpakket zorg je zelf, 
wij voorzien alvast diervriendelijke tussendoortjes.

leeftijd: 4-12 jaar - uren: 9u30-17u - prijs: € 150 - inschrijvingen: pantouf@hotmail.com

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG 9 JULI – RANSBENDE BOERDERIJ, 
KONINGSTRAAT 30 – RANSBERG

Filmkamp voor gevorderden 
i.s.m. Ransbende vzw

Bij een gevorderden kamp gaan we dieper in op de filmtechnieken en maken 
we ingewikkeldere filmpjes. Het filmkamp is enkel toegankelijk voor kinderen 
vanaf 10 jaar die minimaal 2 filmkampen gevolgd hebben bij Ransbende. Voor 
en na-opvang is mogelijk mits voorafgaandelijke reservatie. 

leeftijd: vanaf 10 jaar - uren: 9u30-16u - prijs: € 220 - inschrijvingen: www.ransbende.be 
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VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI - DE POEL GRAZEN 
GEETBETS

Speelplein De Poel: Toverkunst 
De kleuters ontdekken tijdens deze week alles over toverkunst en 
schattige, magische wezens in wonderland. De grotere kinderen 
volgen Harry Potter en andere fantastische wezens in hun 
voetsporen. Tijdens de speelpleinwerking staat de speelfunctie 
centraal. De monitoren bereiden een programma voor met 
activiteiten, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.  
Daarnaast is er ook ruimte voor vrij spel. Het speelplein vindt plaats  
in De Poel, Vijverstraat 37, te Grazen. Op aanvraag is voor- en 
napleinse opvang mogelijk. Je kan de dag zelf ook inschrijven voor 
de speelpleinwerking ter plaatse, zowel in de voormiddag als in de 
namiddag. 

leeftijd: 4-14 jaar - prijs: €5 voor een hele dag, €3 voor een halve dag 
info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – iv@geetbets.be 
inschrijven: https://geetbets.ticketgang.eu

VAN MAANDAG 12 TOT EN MET VRIJDAG 16 JULI - GEETBETS

Omnisport:  
Kookkamp Bevo Geetbets
The place to be wordt de sporthal en omgeving van volleybalclub  
Bevo Geetbets. In dit kamp maken we een erg leuke combinatie 
tussen ons FEEST-kookkamp en bewegen! Een halve dag koken en 
een halve dag ravotten in en rond de sporthal. Als dat geen feest is! 
De allereerste dag verjaart iedereen! We verwelkomen je dan ook met 
een kadootje. Gelukkige verjaardag! De tweede dag gaan we met z’n 
allen trouwen. Inclusief bruidsbanket. De derde dag vieren we Kerst 
en spelen we secret Santa, maken we bijvoorbeeld kindergluhwein 
en kerstcake. De vierde dag doet iedereen zijn communie of vieren 
we het lentefeest! Tongtattoohosties en BBQ. De vijfde dag is het 
de laatste dag van het jaar.. euhh kamp! We vieren oudjaar inclusief 
eetbare nieuwjaarsbrieven .

leeftijd: 6-12 jaar – uren: 9-16u – prijs: € 125  
Inschrijven: https://eventix.shop/fqk8ku5k

> WEEK 3: 12 JULI TOT EN MET 16 JULI
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VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI - OC DE LINDE - LINTER

Speelplein Splinter 
De gekende Splinter-speel-formule!

Op het menu staan alvast knutselen, spelen, ravotten, schminken, 
quiz, workshops, zwemmen, bosspel, uitstappen maken… teveel om 
hier allemaal op te noemen …maar plezier is gegarandeerd!

leeftijd: 7-15 jaar - uren: 9-16u - prijs afhankelijk van de gekozen activiteiten 
info: Dienst Jeugd en Cultuur - 011/78 91 47 - jeugddienst@linter.be

VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI - GBS DE VERRE KIJKER, 
STAATSBAAN 181 - BEKKEVOORT

Boekjeskamp i.s.m. Digiplanet 

Elke dag worden de kleuters ondergedompeld in een ander 
kleuterprentenboek met verschillende activiteiten: knutselen, 
spelletjes, wetenschappelijke proefjes, toneel, snoezelen, muziek… 

leeftijd: 3-5 jaar - uren: 9–16u 
opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 17u - prijs: € 80  
inschrijven: www.bekkevoort.be 

VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI - GBS DE VERRE KIJKER, 
STAATSBAAN 181 - BEKKEVOORT

DJ & Coolkidskamp  
i.s.m. De DJ-Academie en Digiplanet

Met een heus DJ-kamp stomen we jullie klaar voor een  
echt DJ-optreden.
• Dag 1: basiscursus DJ’en
• Dag 2: gevorderde cursus DJ’en
• Dag 3: dj-software Rekortbox en artiestenfoto’s
• Dag 4: oefenmoment DJ’en en producen
• Dag 5: oefenen en showmoment
We wisselen DJ’en af met coolkids. Hier is competitie met high tech 
niet weg te denken. Racen met radio gestuurde auto’s. Wie wint in  
de virtuel reality wereld? Wie is het handigst met een drone? …

leeftijd: 8–13 jaar - uren: 9–16u  
opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 17u - prijs: € 195 
inschrijven: www.bekkevoort.be
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VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI - GLABBEEK

Danskamp
Dansstudio stepbystep: danskampen van 2,5 tot 14 jarigen

info: www.facebook.com/stepbystep_dansstudio-101229047911058 
inschrijvingen: https://glabbeek.ticketgang.eu/

VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI – BELEEFHOEVE  
PANTOUF VZW, DORPSTRAAT 78, RANSBERG

Creadieren-kamp  
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw 

Een kampje voor dierenvrienden die graag knutselen. In de ochtend 
verwennen we de dieren die in de sanctuary wonen. We geven ze 
eten, maken de verblijfjes knus, spelen met ze als ze daar zin in 
hebben, ... en in de namiddag gaan we onze creativiteit prikkelen. 
We gaan aan de slag met al het mooie dat de dag ons biedt, we laten 
onze zintuigen prikkelen. We knutselen, zingen, maken plezier en 
genieten vooral. Voor een lunchpakket zorg je zelf, wij voorzien alvast 
diervriendelijke tussendoortjes.

leeftijd: 7-12 jaar - uren: 9-17u 
prijs: € 180 - inschrijvingen: pantouf@hotmail.com 
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VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI 
 SPORTHAL DE VRUEN - WAANRODE

Kleuterkamp ‘Jungle’  
i.s.m. High Five vzw

De jungle heeft veel geheimen. In sommige gebieden is zelfs nog 
nooit een mens geweest! Wij gaan deze week op ontdekkingstocht 
door het diepe woud...Ben je avontuurlijk aangelegd? En ben je 
niet bang voor wilde dieren? Dan is dit het geknipte kamp voor jou! 
Samen met de andere avonturiers maken we er een superspannende 
reis van. Dit avontuur mag je niet missen!

leeftijd: 3-5 jaar - uren: 8-17u - prijs: € 99 
inschrijvingen: www.high-five.be

VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI  
SPORTHAL DE VRUEN - WAANRODE

Art & Play i.s.m. High Five vzw

Dit kampconcept is voor kids die graag experimenteren, spelen en 
proberen. We maken de brug tussen creatief aan de slag gaan en 
spel. Dit kan op verschillende manieren, maar wat heel belangrijk is 
dat we vooral focussen op het experiment en het beleven, het zelf 
doen. Alle kampdagen zullen opgesplitst worden in ongeveer een 
halve dag creatief aan de slag gaan en een halve dag spel. Deze 
activiteiten zitten in elkaar verweven en geven afwisseling voor de 
bezige bijtjes! We werken in verschillende leeftijdsgroepen, zodat er 
op maat van de kinderen kan gewerkt worden. Het kamp zal begeleid 
worden door gediplomeerde monitoren, waarbij iedereen meetelt! 
Is je zoon of dochter graag creatief bezig, maar kan hij of zij ook niet 
stilzitten? Dan is dit het ideale kamp! Dit avontuur mag je niet missen!

leeftijd: 6-9 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 110 
inschrijvingen: www.high-five.be 
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VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI - SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Drone & Sportcombo  
i.s.m. High Five vzw

Liefhebbers van drones, dit is iets voor jullie! In dit kamp 
experimenteer je met je eigen drone en vlieg je ermee naar huis! Je 
leert stapsgewijs alle ‘beheersingsniveaus’ te doorvliegen en dit op je 
eigen tempo! Als je je Mastery Badge hebt verdiend, mag je met de 
racedrone vliegen! Voor de kenners: je zit dan met een FPV goggle 
in het racezitje van de drone en je leert als een echte pro vliegen. 
Ook kan je op de simulator oefenen hoe het is om met een drone te 
vliegen die 160 km/u gaat. Het kamp is zo opgebouwd dat je achteraf 
maximaal fun van je drone kunt hebben zonder hem te verliezen of te 
beschadigen. Je komt ook te weten hoe het juist zit met de veiligheid 
en het onderhoud van drones. Tussen de dronesessies is er tijd voor 
beweging. Allerlei sporten en spelen komen aan bod. Een kamp voor 
creatieve jongens en meisjes met zin voor avontuur! 

leeftijd: 9 tot 14 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 155 
inschrijvingen: www.high-five.be 

VAN MAANDAG 12 TOT VRIJDAG 16 JULI – RANSBENDE 
BOERDERIJ, KONINGSTRAAT 30 - RANSBERG

Filmkamp Zomer! i.s.m. Ransbende vzw

Verzin en maak je eigen film. Schrijf je scenario, verfilm al je 
beelden, knip en plak ze in je montage en voeg coole muziek en 
geluidseffecten toe. 

leeftijd: van 6 tot 16 jaar - uren: 9u30-16u - prijs: € 150 
inschrijvingen: www.ransbende.be 
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VAN MAANDAG 19 TOT VRIJDAG 23 JULI - DE POEL, GRAZEN  
GEETBETS

Speelplein De Poel: On stage!
De kleuters dansen, acteren, verkleden, dromen zich een weg naar 
het eigen speelplein podium. De grotere kinderen bedenken, doen 
en editen hun eigen producties op TikTok, Instagram,... Tijdens de 
speelpleinwerking staat de speelfunctie centraal. De monitoren bereiden 
een programma voor met activiteiten, aangepast aan de leeftijd van de 
kinderen. Daarnaast is er ook ruimte voor vrij spel. Het speelplein vindt 
plaats in De Poel, Vijverstraat 37, te Grazen. Op aanvraag is voor- en 
napleinse opvang mogelijk. Je kan de dag zelf ook inschrijven voor de 
speelpleinwerking ter plaatse, zowel in de voormiddag als in de namiddag. 

leeftijd: 4–14 jaar - prijs: €5 voor een hele dag, € 3 voor een halve dag 
info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – iv@geetbets.be 
inschrijven: https://geetbets.ticketgang.eu

VAN MAANDAG 19 TOT VRIJDAG 23 JULI - OUDE JONGENSSCHOOL 
ASSENT, MINNESTRAAT 24 - BEKKEVOORT

WeDo �.� i.s.m. High Five vzw

Bouwen, programmeren en spelen met LEGO® (WeDo 2.0). Bouwen 
en spelen met LEGO® is van alle tijden. Door de jaren heen zijn er heel 
wat interessante en uitdagende toepassingen bijgekomen bij het 
speelgoedgamma. Tijdens de vierdaagse gaan we aan de slag met LEGO® 
WeDo 2.0. Bouw zelf je LEGO-robots en maak gebruik van tandwielen, 
motors, sensoren… Als je klaar bent met het bouwen van de robot dan 
moet je hem enkel nog programmeren! Toon je skills en laat de ingenieur 
en programmeur in jou los! Dit gebeurt uiteraard onder voortdurende 
deskundige begeleiding zodat iedereen succeservaringen kan opdoen! Er 
zijn ook momenten waarop de kinderen ‘vrij’ bouwen aan en spelen in de 
LEGO®-stad met keiveel dozen van LEGO® City, LEGO® Technics, LEGO® 
Creator of LEGO® Friends.

leeftijd: 6–9 jaar - uren: 9–16u opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u  
en van 16 tot 17u - prijs: € 155 - inschrijven: www.high-five.be

> WEEK 4: 19 JULI TOT EN MET 23 JULI
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> WEEK 4: 19 JULI TOT EN MET 23 JULI

VAN MAANDAG 19 TOT VRIJDAG 23 JULI - OUDE JONGENSSCHOOL 
ASSENT, MINNESTRAAT 24 - BEKKEVOORT

Mindstorms i.s.m. High Five vzw
Bouwen, programmeren en spelen met LEGO® (Mindstorms EV3). Bouwen 
en spelen met LEGO®-stenen is van alle tijden! Door de jaren heen zijn 
er heel wat interessante en uitdagende toepassingen bijgekomen in 
het speelgoedgamma. Tijdens deze vierdaagse werken we met LEGO® 
Mindstorms EV3. Je bouwt zelf je robot met heel wat blokjes, tandwielen, 
motors en sensoren. Als alles in elkaar steekt ga je programmeren in 
Scratch. Zo kan je je robot laten bewegen en word je de ingenieur van de 
toekomst! Er zijn ook momenten waarop de kinderen ‘vrij’ bouwen aan 
en spelen in de LEGO®-stad met keiveel dozen van LEGO® City, LEGO® 
Technics, LEGO® Creator of LEGO® Friends.

leeftijd: 10 – 12 jaar - uren: 9–16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 
17u - prijs: € 155 - inschrijven: www.high-five.be

VAN MAANDAG 19 TOT VRIJDAG 23 JULI -GLABBEEK

Kunstatelier:  
Artistiek experimenteren
Zit jouw hoofd vol met leuke, grappige of kunstzinnige ideeën en wil jij je 
fantasie vormgeven?  Kom dan naar het kunstatelier, waar je samen met 
je ateliermaatjes en een vindingrijke kunstenaar de meest fantastische 
dingen creëert. Als afsluiter van een artistieke week is er een toonmoment 
waarop we onze kunstwerken tentoonstellen.

Voor wie? Kinderen van het 1ste tot en met 6de leerjaar - meebrengen: 
Lunchpakket, drank, tussendoortje en kleding die vuil mag worden 
uren van het kunstatelier: 9-16u - opvang: 8-17u  
inschrijvingen: https://glabbeek.ticketgang.eu/

VAN MAANDAG 19 TOT VRIJDAG 23 JULI – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Maxikamp en Multikamp 
i.s.m. Multimove Kortenaken vzw

Multimove Kortenaken staat voor sport en plezier. Dat zal tijdens dit kamp 
niet anders zijn. Sport (Multimove en multiskills) wordt afgewisseld met 
spel- en knutselvormen. Dit gebeurt onder leiding van leuke en ervaren 
lesgevers. Zelf meebrengen: lunchpakket, tussendoortjes. 

leeftijd: geboortejaar 2014 tem 2017 en geboortejaar 2012 tem 2013  
uren: 9-16u - prijs: € 75 voor leden, € 85 voor niet-leden 
inschrijvingen: www.mmmkortenaken.be 
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VAN MAANDAG 19 TOT VRIJDAG 23 JULI – ZAAL BERGENDAL 
WAANRODE

C&P’s zomer-danskamp tieners 
i.s.m. Dance Company c&p Energy vzw

De dansers worden tijdens het sportkamp opgedeeld in  
3 leeftijdscategorieën: 10 tot 12 jarigen / 13 tot 14 jarigen / 15 tot 17 jarigen. 
We zullen werken met een doorschuifsysteem waarbij de dansers van  
3 verschillende lesgevers les zullen krijgen. Er wordt bij het danskamp ook 
afgewisseld met leuke ontspannende en zotte spelletjes. Wij vragen om  
’s middags boterhammen te voorzien, behalve op vrijdag zullen de 
jongeren allemaal frietjes krijgen vanuit de dansschool. Er is een 
mogelijkheid tot het kopen van drankjes op het danskamp. Een 10-uurtje 
en 4-uurtje mag meegenomen worden om tijdens de pauze in de 
voormiddag op te eten, alsook in de namiddag zal er een korte pauze 
voorzien worden. Op vrijdagnamiddag zal er een optreden voorzien 
worden waar de (groot)ouders zullen op uitgenodigd worden. 

leeftijd: 10 tot 17 jaar - uren: 9-16u -prijs: € 90 voor leden, € 100 voor niet-leden - 
inschrijvingen: cpenergydance@gmail.com

VAN MAANDAG 19 TOT VRIJDAG 23 JULI – ZAAL VELPEZICHT 
HOELEDEN

Danskamp i.s.m. KLJ Hoeleden

Vergeet 2020, vergeet dat vieze monstertje dat alles verpest. Eindelijk 
kunnen we weer denken aan een leuk jaar zonder dat je daar voor strest! 
Want zeg nu zelf, wat is er beter dan een week vol plezier, dansen en 
vriendjes? Inderdaad helemaal niets! Pin daarom zeker de week van 19 
juli in je agenda voor het leukste danskamp van het jaar! Ellen en Liene 
zijn weer helemaal klaar om jullie hun beste moves te leren en er voor te 
zorgen dat jullie zich een week kunnen amuseren. Wij kijken er alvast naar 
uit om jullie te ontvangen in Velpezicht. Het belooft een onvergetelijke 
week te worden, dus voel je maar een beetje verplicht. Tot dan!

leeftijd: 6 tot 12 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 80 
inschrijvingen: e-schepers@hotmail.com
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VAN MAANDAG 26 TOT VRIJDAG 30 JULI - OUDE JONGENSSCHOOL 
ASSENT, MINNESTRAAT 24 - BEKKEVOORT

Naald en draad i.s.m. High Five vzw
Ken je de breivork al? Weet je wat je met “punch needle” kan doen? Heb 
je de “smyrnanaald” al eens van dichtbij gezien? Als je deze en andere 
naalden wil ontdekken, dan moet je op dit kamp zijn! We maken een 
reis door de wondere wereld van naald en draad. Onderweg ontdekken 
we verschillende naalden en leren we ermee werken. De basis van de 
bijhorende handwerktechnieken worden onder de loep genomen. We 
maken leuke hebbedingetjes waarbij we onze creativiteit de vrije loop 
laten. Een minitapijtje, een dromenvanger en nog veel meer zal in onze 
gepimpte zak zitten die we mee huiswaarts nemen.

leeftijd: 8–15 jaar - uren: 9–16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 
17u - prijs: € 164 - inschrijven: www.high-five.be

VAN MAANDAG 26 TOT VRIJDAG 30 JULI - OUDE JONGENSSCHOOL 
ASSENT, MINNESTRAAT 24 - BEKKEVOORT

Striptekenen & Cartoontekenen  
High Five vzw
Droom je ervan om een echte striptekenaar te worden? Wil de 
basistechnieken onder de knie hebben en aan de slag gaan met je eigen 
personages? Na deze week ga je naar huis met een bundel vol tips & 
tricks en de basistheorie. Zo kan je achteraf alles thuis nog eens bekijken 
en je eigen stripwereld verder uitwerken! We gaan onze kennis toepassen 
op enkele opdrachten die je out of the box leren denken! Ontwerpen, 
schetsen en meteen aan de slag met je nieuwe skills!

leeftijd: 7 – 13 jaar - uren: 9–16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 
17u - prijs: € 145 - inschrijven: www.high-five.be

> WEEK 5: 26 JULI TOT EN MET 30 JULI
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VAN MAANDAG 26 TOT VRIJDAG 30 JULI - OUDE JONGENSSCHOOL 
ASSENT, MINNESTRAAT 24 - BEKKEVOORT

LEGO®-Fun i.s.m. High Five vzw

Haal je LEGO®-hartje op en beleef samen met leeftijdsgenoten een 
fantastische tijd met LEGO®-Fun: Fantasie World! Hoe ziet jouw eigen 
fantasiedier eruit? Wat zou jij voorzien in de stad van je dromen? Welke 
sprookjes komen allemaal tot leven met LEGO®-stenen? Hoe zou jij reizen 
naar de sterren? Door zelf een ruimteschip in elkaar te steken? Wedden 
dat je niet kan kiezen waarmee je wil starten? Beleef dat alles samen 
met ons tijdens dit fantastisch LEGO®-kamp. Plezierige en creatieve 
momenten zijn verzekerd! De LEGO®-sessies worden afgewisseld met 
spelactiviteiten. Een knap kamp voor echte LEGO®-masters!

leeftijd: 6 – 13 jaar - uren: 9 – 16u - opvangmogelijkheid: van 8u tot 9u en  
van 16 tot 17u - prijs: € 129 - inschrijven: www.high-five.be

VAN MAANDAG 26 TOT VRIJDAG 30 JULI – RANSBENDE BOERDERIJ, 
KONINGSTRAAT30, RANSBERG

Skate, circus en ravot-kamp 
i.s.m. Ransbende vzw

5 dagen buiten spelen, ravotten, circussen, heely-en, knutselen, 
gezelschapsspelletjes spelen, dieren verzorgen , …

leeftijd: 6 tot 16 jaar - uren: 9–16u 
prijs: € 95 - inschrijvingen: www.ransbende.be

VAN MAANDAG 26 TOT VRIJDAG 30 JULI – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Kleuterkamp ‘Unicorns & Draakjes’ 
i.s.m. High Five vzw

Heb je je ooit al afgevraagd waar unicorns vandaan komen? Of weet jij 
misschien hoe je een draak kan temmen? Je komt het allemaal te weten 
tijdens deze on-ge-loof-lijke week! We zingen, spelen, bewegen, knutselen 
en doen zoveel meer leuke dingen. Zo ben je weer helemaal mee met de 
laatste nieuwtjes over kleine draken en lieve unicorns ...

leeftijd: 3 tot 5 jaar - uren: 9–16u - prijs: € 99 - inschrijvingen: www.high-five.be 
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VAN MAANDAG 26 TOT VRIJDAG 30 JULI – BERGENDAL - WAANRODE

C&P’s zomerdanskamp kids & junior 
i.s.m. Dance Company c&p Energy vzw

De dansers worden tijdens het sportkamp opgedeeld in 3 leeftijds-
categorieën: 3 tot 6 jarigen / 7 tot 9 jarigen / 10 tot 13 jarigen. We zullen 
werken met een doorschuifsysteem waarbij de dansers van 3 verschillende 
lesgevers les zullen krijgen. Er wordt bij het danskamp ook afgewisseld met 
knutselen. Wij vragen om ’s middags boterhammen te voorzien, behalve 
op vrijdag zullen de kinderen allemaal frietjes krijgen vanuit de dansschool. 
Er is een mogelijkheid tot het kopen van drankjes op het danskamp. Een 
10-uurtje en 4-uurtje mag meegenomen worden om tijdens de pauze in 
de voormiddag op te eten, alsook in de namiddag zal er een korte pauze 
voorzien worden. Op vrijdagnamiddag zal er een optreden voorzien 
worden waar de (groot)ouders zullen op uitgenodigd worden. 

leeftijd: 3 tot 12 jaar - uren: 9–16u - prijs: € 90 voor leden, € 100 niet-leden - 
inschrijvingen: cpenergydance@gmail.com 

VAN MAANDAG 26 TOT VRIJDAG 30 JULI – BELEEFHOEVE PANTOUF 
VZW, DORPSTRAAT 78, RANSBERG

Diervriendelijk koken 
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw

Een kampje voor dierenvrienden die graag een stapje in de wereld zetten . In 
de ochtend verwennen we de dieren die in de sanctuary wonen. We geven 
ze eten en maken de verblijfjes knus en daarna vertrekken we op uitstap. 
We vermijden drukke en commerciële plaatsen en werken leuke alternatieve 
uitstapjes uit dichterbij en soms wat verder weg. Ben jij klaar om je grenzen 
te verleggen en mee met ons op avontuur te gaan ? Trek dan maar gauw 
je stapschoenen aan want deze zomer zijn we elke dag ribbedebie. Een 
lunchpakket (soms 2) voorzie je zelf, wij zorgen voor alle tussendoortjes. 

leeftijd: 7 tot 14 jaar - uren: 9–16u - prijs: € 180 
inschrijvingen: pantouf@hotmail.com

VAN ZATERDAG 27 TOT WOENSDAG 31 JULI CC DEN HOEK - KORTENAKEN

Musicalstage i.s.m. Planktom

Muziek, zang, gesproken dialogen, dans en betoverende kostuums 
vormen weer één geheel op het grote podium. Daar geef jij op de laatste 
dag van de stage een spetterende show die je familie en vrienden zal 
verbazen. Het musicalfeest kan dus beginnen, musicalsterren!

leeftijd: 7 tot 15 jaar - uren: 10–16u  

prijs: € 175 - inschrijvingen: www.musicalstage.com
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VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS - GS DE ZANDLOPER 
LINTER 

Kids Fun Week
Op maandag 2 augustus is het zover. Een week vol sport, spel en plezier 
voor uw kind. Deze info kan nog (licht) gewijzigd worden, afhankelijk van 
de coronamaatregelen voor sportkampen in de zomer.
Activiteiten: zwemmen, speeltuin indoor + outdoor, fietsen, laser – 
shooting, …  

De groepen werden ingedeeld op basis van geboortejaar:

Bubbel 1 ‘Kidsfun – mini’: 2015 tot 2018

Bubbel 2 ‘Kidsfun – junior’: 2012 tot 2014   
‘Kidsfun – maxx’: 2009 tot 2011

elke dag van 9 tot 15u, tot 16u voor groep ‘Maxx’ - prijs: € 40 
opvang ‘s morgens vanaf 8u30 en in de namiddag tot 16u 
info: www.linter.be

VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS - GLABBEEK

Streetsoccer 
Wil je handig worden met de bal aan de voet? Droom je van die 
onnavolgbare dribbels? Weet jij wat een panna is? Je leert het allemaal 
tijdens dit streetsoccerkamp / zaalvoetbalkamp. Yannick en zijn team van 
Streetsoccer Belgium zorgen voor de meest coole tricks en moves...

leeftijd: 8-14 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 139  
inschrijvingen: www.high-five.be/kampen/1881

> WEEK 6: 2 AUGUSTUS TOT EN MET 6 AUGUSTUS

A U G U S T U S
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VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS -  SPORTHAL GLABBEEK

DUPLO®-fun
Op zoek naar een activiteit om de fantasie en motoriek van je kinderen 
te prikkelen? Dan is dit kamp wat je zoekt! DUPLO®-fun is er voor de 
allerkleinsten. Dit kamp staat in teken van deze uitdagende bouwstenen 
van LEGO®. In een speelse omgeving worden de deelnemers uitgedaagd 
om te ontdekken hoe creatief ze wel zijn. De blokjes zijn aangepast aan hun 
kleine handjes en de kleuren zijn aantrekkelijk gemaakt. Je kleine meid of 
stoere kerel kan kiezen tussen de vele thema’s: politie, huis, trein, boerderij… 
Superhelden zoals Spider-Man of Batman en de prinsessen van Disney zijn er 
uiteraard ook bij.

leeftijd: 3-5 jaar- uren: 9-16u - prijs: € 114  
inschrijvingen: www.high-five.be/kampen/1970

VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS - SPORTHAL GLABBEEK

LEGO®- Fun FANTASY WORLD
Haal je LEGO®-hartje op en beleef samen met leeftijdsgenoten een 
fantastische tijd met LEGO®-FUN: FANTASY WORLD! Hoe ziet jouw eigen 
fantasiedier eruit? Wat zou jij voorzien in de stad van je dromen? Welke 
sprookjes komen allemaal tot leven met LEGO®-stenen? Hoe zou jij reizen 
naar de sterren? Door zelf een ruimteschip in elkaar te steken? Wedden 
dat je niet kan kiezen waarmee je wil starten? Beleef dat alles samen 
met ons tijdens dit fantastische LEGO®-kamp. Plezierige en creatieve 
momenten zijn verzekerd! Zelfstandig kunnen bouwen en creativiteit 
zijn belangrijk. Uiteraard helpen de monitoren van High Five je op weg 
met ideeën en methoden. De LEGO®-sessies worden afgewisseld met 
speelactiviteiten zoals: allerlei hedendaagse sporten, strategische spelen 
en teambuildingsspelen, vrije momenten om te bouwen, andere creatieve 
activiteiten, …. Een knap kamp voor echte LEGO®-masters!

leeftijd: 6-12 jaar- uren: 9-16u - prijs: € 129  
inschrijvingen: www.high-five.be/kampen/1972

VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS - TERREINEN STUDIO 
KADANS - GEETBETS

Zomerdanskamp Kadans
Heb je teveel aan energie en bruis je van creativiteit? Kom dan zeker naar het 
zomerkamp van Studio Kadans. Gedurende een hele week wisselen we dans, 
sport en spel met elkaar af. Je kan je uitleven op de springkastelen tijdens de 
pauzes en de opvangmomenten. 

leeftijd: 2,5-12 jaar - uren: 9-16u (opvang vanaf 8 tot 17u) - Prijs: € 125 voor een hele 
week of € 30/dag, inclusief fruit, koek, drank en fiscaal attest 
inschrijven via www.studiokadans.be
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VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS - OUDE 
JONGENSSCHOOL ASSENT, MINNESTRAAT 24 - BEKKEVOORT

Drone & Fun i.s.m. High Five vzw

Liefhebbers van drones, dit is iets voor jullie! In dit kamp experimenteer 
je met je eigen drone en vlieg je ermee naar huis! Je leert stapsgewijs 
alle ‘beheersingsniveaus’ te doorvliegen en dit op je eigen tempo. Als je 
je Mastery Badge hebt verdiend, mag je met de racedrone vliegen! Voor 
de kenners: je zit dan met een FPV goggle in het racezitje van de drone 
en je leert als een echte pro vliegen. Ook kan je op de simulator oefenen 
hoe het is om met een drone te vliegen die 160 km/u gaat. Het kamp is 
zo opgebouwd dat je achteraf maximaal fun van je drone kunt hebben 
zonder hem te verliezen of te beschadigen. Je komt ook te weten hoe 
het juist zit met de veiligheid en het onderhoud van drones. Tussen de 
dronesessies is er tijd voor beweging. Allerlei sporten en spelen komen 
aan bod.

leeftijd: 9-13 jaar - uren: 9 – 16u - opvangmogelijkheid: van 8u tot 9u en van 16u tot 
17u - prijs: € 164 - inschrijven: www.high-five.be

VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS 
VBS HET MINNEPOORTJE, MINNESTRAAT 9 - BEKKEVOORT

DUPLO®- Fun i.s.m. High Five vzw

Op zoek naar een activiteit om de fantasie en motoriek van je kinderen 
te prikkelen? Dan is dit kamp wat je zoekt! DUPLO®-fun is er voor de 
allerkleinsten. Dit kamp staat in teken van deze uitdagende bouwstenen 
van LEGO®. In een speelse omgeving worden de deelnemers uitgedaagd 
om te ontdekken hoe creatief ze wel zijn. De blokjes zijn aangepast aan 
hun kleine handjes en de kleuren zijn aantrekkelijk gemaakt. Je kleine 
meid of stoere kerel kan kiezen tussen de vele thema’s: politie, huis, trein, 
boerderij… Superhelden zoals Spider-Man of Batman en de prinsessen van 
Disney zijn er uiteraard ook bij.

leeftijd: 3-5 jaar - uren: 9 – 16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 
17u - prijs: € 114 - inschrijven: www.high-five.be
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VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS - OUDE 
JONGENSSCHOOL ASSENT, MINNESTRAAT 24 - BEKKEVOORT

Art & Play i.s.m. High Five vzw

Dit kampconcept is voor kids die graag experimenteren, spelen en 
proberen. We maken de brug tussen creatief aan de slag gaan en spel. 
Dit kan op verschillende manieren, maar wat heel belangrijk is dat we 
vooral focussen op het experiment en het beleven, het zelf doen. Alle 
kampdagen zullen opgesplitst worden in ongeveer een halve dag creatief 
aan de slag gaan en een halve dag spel. Deze activiteiten zitten in elkaar 
verweven en geven afwisseling voor de bezige bijtjes. We werken in 
verschillende leeftijdsgroepen, zodat er op maat van de kinderen kan 
gewerkt worden. Het kamp zal begeleid worden door gediplomeerde 
monitoren, waarbij iedereen meetelt! Is je zoon of dochter graag creatief 
bezig, maar kan hij of zij ook niet stilzitten? Dan is dit het ideale kamp!

leeftijd: 6–12 jaar - uren: 9–16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 
17u - prijs: € 125 - inschrijven: www.high-five.be

VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS – BELEEFHOEVE 
PANTOUF VZW, DORPSTRAAT 78, RANSBERG

Kronkeltenen-kamp 
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw

Een kampje voor dierenvrienden die graag een stapje in de wereld zetten. 
In de ochtend verwennen we de dieren die in de sanctuary wonen. We 
geven ze eten en maken de verblijfjes knus en daarna vertrekken we op 
uitstap. We vermijden drukke en commerciële plaatsen en werken leuke 
alternatieve uitstapjes uit dichterbij en soms wat verder weg. Ben jij klaar 
om je grenzen te verleggen en mee met ons op avontuur te gaan ?  
Trek dan maar gauw je stapschoenen aan want deze zomer zijn we elke 
dag ribbedebie. Een lunchpakket (soms 2) voorzie je zelf, wij zorgen voor 
alle tussendoortjes. 

leeftijd: 7-14 jaar - uren: 9u30 tot 17u - prijs: € 180 
inschrijvingen: pantouf@hotmail.com

VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS – RANSBENDE 
BOERDERIJ, KONINGSTRAAT30, RANSBERG

Filmkamp Zomer � i.s.m. Ransbende vzw

Verzin en maak je eigen film. Schrijf je scenario, verfilm al je beelden, knip 
en plak ze in je montage en voeg coole muziek en geluidseffecten toe. 

leeftijd: 6-16 jaar - uren: 9–16u 
prijs: € 150 - inschrijvingen: www.ransbende.be
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VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS – VOETBALTERREINEN 
VS KORTENAKEN

VSK Zomerkamp i.s.m. VS Kortenaken vzw

Een voetbalkamp bij ons staat garant voor enorm veel voetbalplezier! 
Iedereen is welkom bij ons, ongeacht het voetbalniveau. Vanaf 2 of 
meerdere kinderen uit hetzelfde gezin krijg je € 10 korting. Je ontvangt 
eveneens een bal en een t-shirt. Alle dagen worden er tussendoortjes 
(fruit-koek-water) voorzien. Op vrijdagmiddag krijg je een frietje 
aangeboden. 

leeftijd: geboortejaar 2007 tem 2017 - uren: 9–16u - prijs: € 90 
inschrijvingen: www.vskortenaken.be

VAN WOENSDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS – JUDOLOKAAL STOK

Judo Ontdekkingsdagen i.s.m. Jigoro Stok

Er is een middagpauze voorzien, maar er wordt wel gevraagd dat de 
kinderen zelf eten en drinken meebrengen. De dagindeling hangt af van 
het aantal inschrijvingen, wel wordt er elke dag 3 uur judo voorzien en 
4 uur een andere activiteit (wandeltocht, fietstocht,...). De lessen zijn 
aangepast aan het niveau van de deelnemers. Kinderen die nog geen judo 
gedaan hebben zijn zeker welkom. Inschrijven via mail, beperkte plaatsen 
dus inschrijving is pas voldaan bij ontvangen van betaling. Er worden 
tussendoortjes (fruit-koek-water) voorzien. Op vrijdagmiddag krijg je een 
frietje aangeboden. 

leeftijd: 6-16 jaar - uren: 9-16u30 
prijs: € 5 per dag voor leden, € 10 per dag niet leden 
inschrijvingen: jcstok@hotmail.be 

VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS – BERGENDAL 
WAANRODE

All round danskamp  
i.s.m. GSF Kortenaken

Ben je tussen 6 en 12 jaar? Kom dan deelnemen aan onze dansmix! Je 
maakt kennis met verschillende dansstijlen. Voor de dansers die volgend 
schooljaar naar het 1e middelbaar gaan, is er een verrassing voorzien! 
Jullie krijgen ook een les over hedendaagse dans en hiphop! 

leeftijd: 6-12 jaar (9-12u) en leeftijd +12 (13-16u) - uren: van 9 tot 12u en van 13 tot 
16u - prijs: leden € 60, niet-leden € 70 - inschrijvingen: info@gsfkortenaken.be 
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VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Kleuterkamp i.s.m. GSF Kortenaken

Voor de kleinste dansertjes bieden we een hele week van 9 uur tot 16 uur 
een mix van activiteiten aan. Heb je heel veel zin om te dansen, te knutselen, 
spelletjes te spelen,…? Dan ben je bij ons zeker aan het juiste adres! 

uren: 9–16u - prijs: leden € 80, niet-leden € 90 
inschrijvingen: info@gsfkortenaken.be

VAN MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 AUGUSTUS – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Circusdriedaagse i.s.m. GSF Kortenaken

Sluit je aan bij het GSF-ensemble en word een echte circusartiest. Op 
deze driedaagse circusdaagse leer je basis circustechnieken beheersen 
zoals jongleren, bordjes draaien en diabolo. Je werkt aan een expressieve 
en creatieve performance. Ook acrobaten in spé kunnen hier leren 
éénwieleren en koorddansen. Teamwork en verwondering staan centraal. 
Zeker niet vergeten: sportieve kledij, lunchpakket, drankjes of een 
drinkbus en eventueel wat centjes om iets te nuttigen in de cafetaria. 

leeftijd: 6-12 jaar uren: 9–16u - prijs: leden € 60, niet-leden € 70  
inschrijvingen: info@gsfkortenaken.be

VAN MAANDAG 9 TOT VRIJDAG 13 AUGUSTUS - DE POEL, GRAZEN 
GEETBETS

Speelplein De Poel: Wat is kunst? 
De kleuters spatten in het rond met verf, slijpen scherpe punten aan hun 
potloden en creëren kunst.... of doen we maar gewoon ons ding?
De grotere kinderen buigen zich over Kunst met de grote K?
Tijdens de speelpleinwerking staat de speelfunctie centraal. De monitoren 
bereiden een programma voor met activiteiten, aangepast aan de leeftijd 
van de kinderen. Daarnaast is er ook ruimte voor vrij spel. Het speelplein 
vindt plaats in De Poel, Vijverstraat 37, te Grazen. Op aanvraag is voor- en 
napleinse opvang mogelijk. Je kan de dag zelf ook inschrijven voor de 
speelpleinwerking ter plaatse, zowel in de voormiddag als in de namiddag. 

prijs: €5 voor een hele dag, €3 voor een halve dag - info: Dienst Vrije Tijd –  
011/58 65 42 – iv@geetbets.be - inschrijven: https://geetbets.ticketgang.eu

> WEEK 7: 9 AUGUSTUS TOT EN MET 13 AUGUSTUS
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VAN MAANDAG 9 TOT VRIJDAG 13 AUGUSTUS - GC PASSANT 
ZOUTLEEUW

Sportkampen
Twee maanden vakantie voor de deur. Een zee van tijd… Tijd genoeg dus 
om in actie te schieten. De sportdienst geeft het startschot met alweer 
een fantastische week van sportkampen. Een gevarieerd programma met 
voor elk wat wils!

leeftijd: 3-14 jaar - inschrijven kan online vanaf 1 juni 
info: Sportdienst – 011/94 90 52 - sport@zoutleeuw.be 
inschrijven via webshop https://webshopzoutleeuw.recreatex.be/

VAN MAANDAG 9 TOT VRIJDAG 13 AUGUSTUS - GBS DE VERRE KIJKER 
STAATSBAAN 181 - BEKKEVOORT

Curieuzeneuzekamp i.s.m. Digiplanet

Met nieuwsgierige kleuters gaan we op ontdekking in de mooie wereld 
van de wetenschap en natuur: experimentjes met kleur en geur; 
wetenschappelijke gekke proefjes; actieve en inleefspelletjes; we bekijken 
de natuur door een vergrootglas.

leeftijd: 3-5 jaar - uren: 9 – 16u - opvangmogelijkheid: van 8u tot 9u en  
van 16u tot 17u - prijs: € 85 - inschrijven: www.bekkevoort.be

VAN MAANDAG 9 TOT VRIJDAG 13 AUGUSTUS -GBS DE VERRE KIJKER 
STAATSBAAN 181 - BEKKEVOORT

Circuskamp i.s.m. Twist vzw

Een hele week word je ondergedompeld in de kunst van het circus. Kan jij 
rijden op een éénwieler of jongleren met doekjes, ballen of ringen? Ooit al 
gehoord van diabolo of rolla bolla? Op het einde van de week ben je een 
echte circusartiest en houden een heuse circusshow!

leeftijd: 6-12 jaar - uren: 9 – 16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en  
van 16 tot 17u - prijs: € 110 - inschrijven: www.bekkevoort.be
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VAN MAANDAG 9 TOT VRIJDAG 13 AUGUSTUS - GEMEENTESCHOOL  
DE SPRINGPLANK - GLABBEEK

Elektrocrack 
Hoe maak je een biobatterij? Kan ik zelf een robot bouwen? Heb je ooit al 
eens zelf een elektromagneet gemaakt? Komt een eigen tafelventilatortje 
ook van pas? Kan je het licht aandoen met een snuifje zout? En kan je 
water laten bewegen met een ballon? Je komt het allemaal te weten 
tijdens dit unieke kamp! Tijdens dit kamp ga je leren werken met 
verschillende gereedschappen. Je zal leren een elektrische stroomkring 
aan te sluiten en zelf elektriciteit op te wekken. Je bouwt ook je eigen 
robot en leert hoe je moet solderen. Daarnaast krijg je de kans om alle 
raadsels van de SHOCK-escape room op te lossen zodat je met de groep 
de code kraakt en tijdig een stroompanne voorkomt. Op het einde van 
dit kamp zal je dus een echte elektrogenie zijn! De elektrotracksessies 
worden afgewisseld met funactiviteiten zoals: allerlei hedendaagse 
sporten, strategische spelen en teambuildingsspelen, toffe experimenten.

leeftijd: 9-13 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 139 
inschrijvingen: www.high-five.be/kampen/1977

VAN MAANDAG 9 TOT VRIJDAG 13 AUGUSTUS – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Omnisportkamp i.s.m. GSF Kortenaken

Basketbal? Tennis? Hockey? Tijdens ons omnisportkamp hoef je niet 
te kiezen! Vijf dagen lang bieden we sportfanaten een intensieve mix 
en leren we je de basisvaardigheden van verschillende sportdisciplines 
beheersen. Zet je schrap voor een week vol energie en sportplezier.

leeftijd: 6-12 jaar - uren: 9 – 16u - prijs: leden € 100, niet-leden € 110 
inschrijvingen: info@gsfkortenaken.be

VAN MAANDAG 9 TOT VRIJDAG 13 AUGUSTUS – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Multikamp i.s.m. GSF Kortenaken

Multimove Kortenaken staat voor sport en plezier. Dat zal tijdens dit kamp 
niet anders zijn. Sport (Multimove en multiskills) wordt afgewisseld met 
spel- en knutselvormen. Dit gebeurt onder leiding van leuke en ervaren 
lesgevers. Zelf meebrengen: lunchpakket, tussendoortjes. 

leeftijd: geboortejaar 2014 tem 2017 - prijs: leden € 75, niet-leden € 85 
prijs: leden € 100, niet-leden € 110 - Inschrijven: www.mmkortenaken.be
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VAN MAANDAG 16 TOT VRIJDAG 20 AUGUSTUS - DE POEL, GRAZEN 
GEETBETS

Speelplein De Poel: Treasure Island
De kleuters vertrekken op tocht met de schatkaart in de hand. Lukt 
het hen om alle uitdagingen te overwinnen? De grotere kinderen 
volgen het motto “just go with the flow “ en hopelijk vinden ze 
op die manier ook de ‘schat’. Tijdens de speelpleinwerking staat 
de speelfunctie centraal. De monitoren bereiden een programma 
voor met activiteiten, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 
Daarnaast is er ook ruimte voor vrij spel. Het speelplein vindt plaats 
in De Poel, Vijverstraat 37, te Grazen. Op aanvraag is voor- en 
napleinse opvang mogelijk. Je kan de dag zelf ook inschrijven voor 
de speelpleinwerking ter plaatse, zowel in de voormiddag als in de 
namiddag. 

leeftijd: 4-14 jaar - prijs: € 5 voor een hele dag, € 3 voor een halve dag 
info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – iv@geetbets.be 
inschrijven: https://geetbets.ticketgang.eu

VAN MAANDAG 16 TOT VRIJDAG 20 AUGUSTUS - GS DE ZANDLOPER 
LINTER

Themaweek : TIK TOK/YOUTUBE  
i.s.m. digiplanet

Groep 1 (2014-2011): deze week bruist van energie en creativiteit. 
Jullie dansen en acteren er op los in de stijl van TIK TOK filmpjes. 
Alle nieuwe hypes komen aan bod. 
Groep 2 (2010-2006): Jullie maken een YouTube kanaal en gaan 
zelf : eigen Vlogs opnemen - leren video’s bewerken in een heus 
videoprogramma - leren hoe jullie een game video opnemen en 
online plaatsen - een coole intro en outro maken en jullie kanaal een 
volledig eigen stijl geven. In de voormiddag volgt de ene groep de 
digi-workshop en de andere groep krijgt een begeleide activiteit. 
In de namiddag wisselt het aanbod voor de groepen. 

leeftijd: geboortejaar 2006 tem 2014 - uren: 9-16u - prijs : € 80 
info: Dienst Jeugd en Cultuur - 011/78 91 47 - jeugddienst@linter.be

> WEEK 8: 16 AUGUSTUS TOT EN MET 20 AUGUSTUS
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VAN MAANDAG 16 TOT VRIJDAG 20 AUGUSTUS 
GBS DE VERRE KIJKER, STAATSBAAN 181 - BEKKEVOORT

Danskamp i.s.m. Twist vzw 
Gebeten door de dansmicrobe? Kan je niet stilzitten op leuke, hippe muziek? 
Dan is dit kamp zeker iets voor jou! Een hele week leren verschillende 
docenten jullie de laatste nieuwe stijlen en trends in de danswereld! 
Afwisselend met enkele knutsel-, sport- en spelactiviteiten wordt dit zeker 
een onvergetelijke week! De laatste dag trakteren we jullie op lekkere frietjes! 
Tot slot sluiten we de week af met een spetterend dansoptreden! 

leeftijd: 3–14 jaar (eerste kleuterklas moet doorlopen zijn)  
uren: 9–16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 17u 
prijs: € 85 - inschrijven: vanaf 16 maart om 18u via www.bekkevoort.be 

VAN MAANDAG 16 TOT VRIJDAG 20 AUGUSTUS - GLABBEEK

Danskampen
Dansdroom: danskampen van 2,5 tot 12 jarigen

info: https://www.facebook.com/dansdroom.be 
inschrijvingen: https://glabbeek.ticketgang.eu/

VAN MAANDAG 16 TOT VRIJDAG 20 AUGUSTUS - GC DE PASSANT - 
ZOUTLEEUW

Danskampen D-Motion i.s.m. D-Motion

Dansstudio D-Motion organiseert opnieuw superleuke dansstages. Zowel het 
kleuterkamp als de kampen voor de lagere school worden steeds in een leuk 
thema geserveerd. Bij de tieners komen verschillende dansstijlen aan bod.

info: info@d-motion.be - Inschrijving: www.d-motion.be 

VAN MAANDAG 16 TOT VRIJDAG 20 AUGUSTUS – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Kleuterkamp Duplo i.s.m. High Five

Op zoek naar een activiteit om de fantasie en motoriek van je kinderen 
te prikkelen? Dan is dit kamp wat je zoekt! DUPLO®-fun is er voor de 
allerkleinsten. Dit kamp staat in teken van deze uitdagende bouwstenen van 
LEGO®. In een speelse omgeving ontdekken de deelnemers hoe creatief ze 
wel zijn. De blokjes zijn aangepast aan hun kleine handjes en de kleuren zijn 
aantrekkelijk gemaakt. Je kleine meid of stoere kerel kan kiezen tussen de 
vele thema’s: politie, huis, trein, boerderij… Superhelden zoals Spider-Man of 
Batman en de prinsessen van Disney zijn er uiteraard ook bij.

leeftijd: 3-5 jaar - uren: 9–16u - prijs: € 99 - inschrijvingen: www.high-five.be 
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VAN MAANDAG 16 TOT VRIJDAG 20 AUGUSTUS – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Lego-Fun i.s.m. High Five

Haal je LEGO®-hartje op en beleef samen met leeftijdsgenoten een 
fantastische tijd met ‘LEGO®-FUN: Time Travellers’! Wie maakt die enge 
dino? Hoe zou de stad van de toekomst eruit zien? Welke bruggen waren 
het stevigst tijdens de middeleeuwen. Reis samen met ons door de tijd 
tijdens dit LEGO®-kamp! Plezierige en creatieve momenten zijn verzekerd 
hier. Tijdens het kamp is er ook tijd voor sport & spel en vrije momenten 
om te bouwen.

leeftijd: 6-9 jaar - uren: 9–16u - prijs: € 115 - inschrijvingen: www.high-five.be

VAN MAANDAG 16 TOT VRIJDAG 20 AUGUSTUS – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Electrocrack i.s.m. High Five

Hoe maak je een biobatterij? Kan ik zelf een robot bouwen? Heb je ooit al 
zelf een elektromagneet gemaakt? Komt een eigen tafelventilatortje ook 
van pas? Kan je het licht aandoen met een snuifje zout? En kan je water 
laten bewegen met een ballon? Kom het allemaal te weten tijdens dit 
unieke kamp! Hier leer je hoe je werkt met verschillende gereedschappen, 
hoe je een elektrische stroomkring aansluit en zelf elektriciteit opwekt. 
Bouw je je eigen robot en leer je hoe je moet solderen. Daarnaast krijg je 
de kans om alle raadsels van de SHOCK-escape room op te lossen zodat 
je met de groep de code kraakt en tijdig een stroompanne voorkomt. De 
elektrotracksessies worden afgewisseld met fun-activiteiten zoals: allerlei 
hedendaagse sporten, strategische spelen en teambuildingsspelen, toffe 
experimenteren. Een kamp voor echte elektro-genieën.

leeftijd: 9-14 jaar - uren: 9–16u - prijs: € 115 - inschrijvingen: www.high-five.be 

VAN MAANDAG 16 TOT VRIJDAG 20 AUGUSTUS – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Beestenboel i.s.m. High Five

Wist jij dat kamelen in 2 minuten 90 liter water kunnen drinken? En dat 
otters een dubbele vacht hebben? Help mee in de stallen en met het 
voederen van de dieren. Je krijgt deze week de kans om heel dichtbij 
verschillende dieren te komen. Kortom, als jij gek bent op dieren en alles  
te weten wil komen over hun verzorging en wat ze eten, dan is dit kamp 
van High Five vast en zeker je ding. Elke dag bezoeken we een andere  
zoo of boerderij.

leeftijd: 6-14 jaar - uren: 9–16u 
prijs: € 169 - inschrijvingen: www.high-five.be
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> WEEK 9: 23 AUGUSTUS TOT EN MET 27 AUGUSTUS

VAN MAANDAG 23 TOT VRIJDAG 27 AUGUSTUS - SPEELPLEIN DE POEL 
GEETBETS

Dino’s, mammoeten en unicorns  
met roze strikjes
Op onze tocht op zoek naar dino’s komen we langs vreemde vogels, zoals 
schattige  mammoeten en stoere unicorns. Tijdens de speelpleinwerking 
staat de speelfunctie centraal. De monitoren bereiden een programma 
voor met activiteiten, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 
Daarnaast is er ook ruimte voor vrij spel. Het speelplein vindt plaats in De 
Poel, Vijverstraat 37, te Grazen. Op aanvraag is voor- en napleinse opvang 
mogelijk. Je kan de dag zelf ook inschrijven voor de speelpleinwerking ter 
plaatse, zowel in de voormiddag als in de namiddag. 

leeftijd: 4-6 jaar - prijs: € 5 voor een hele dag, € 3 voor een halve dag 
info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – iv@geetbets.be 
Inschrijven: https://geetbets.ticketgang.eu

VAN MAANDAG 23 TOT VRIJDAG 27 AUGUSTUS - SPORTHAL RUMMEN

Zomersportweek Augustus
Onze zomersportweken, dat is een halve dag speels en eigenzinnig 
omgaan met verschillende sporten, gecombineerd met een halve dag 
sportief ravotten rondom een attractief thema. (in/outdoor)

voor kinderen van geboortejaar 2007 t/m 2014 - prijs: € 65 
info: Sportdienst - kristof.pirlet@geetbets.be - 011/58 65 46 
inschrijven: TicketGang Gezin - Inschrijven: https://geetbets.ticketgang.eu

VAN MAANDAG 23 TOT VRIJDAG 27 AUGUSTUS - GS DE ZANDLOPER - 
LINTER

Themaweek : dans
Dansexperten begeleiden jullie een ganse week om de hipste moves en 
de coolste dansen te leren. Op het einde van de week hebben jullie een 
ganse show in elkaar gestoken die jullie natuurlijk kunnen laten zien aan 
familie en vrienden. 

leeftijd: geboortejaar 2006 tem 2014 - uren: 9-16u - prijs: € 60 
info: Dienst Jeugd en Cultuur - 011/78 91 47 - jeugddienst@linter.be
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VAN MAANDAG 23 TOT VRIJDAG 27 AUGUSTUS  
GBS DE VERRE KIJKER, STAATSBAAN 181 - BEKKEVOORT

Kookkamp i.s.m. De Kleine Chef 
Kleuters: snijden, roeren, kloppen, kneden… de keuken zal geen geheimen 
meer hebben voor je kleine chef. In deze grappige en overheerlijke 
week maken wij gerechten zoals ‘de beste pasta voor minichefs’, ‘het 
gemakkelijkste pannenkoekenrecept ter wereld’ of ‘het eetbare ballenbad 
gemengd’. Lagere school: FEEST! Alle dagen feest… dat is het motto van 
dit kamp. 5 dagen lang vieren we feest. We hebben omwille van corona 
zo weinig kunnen feesten en maken het dubbel en dik goed tijdens dit 
feestkamp! De allereerste dag verjaart iedereen! We verwelkomen je dan 
ook met een kadootje. Gelukkige verjaardag! De tweede dag gaan we 
met z’n allen trouwen… inclusief bruidsbanket. De derde dag vieren we 
Kerst en spelen we secret Santa, maken we bijvoorbeeld kindergluhwein 
en kerstcake. De vierde dag doet iedereen zijn communie of vieren we 
het lentefeest! Tongtattoohosties en BBQ. De vijfde dag is het laatste 
dag van het jaar… euhm kamp! We vieren oudjaar inclusief eetbare 
nieuwjaarsbrieven. Wat denk je? Feest je met ons mee?
Alle kookactiviteiten worden afgewisseld met sport en spel.

leeftijd: 3 – 12 jaar - uren: 9 - 16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en  
van 16 tot 17u - prijs: € 90 - inschrijven: www.bekkevoort.be

VAN MAANDAG 23 TOT VRIJDAG 27 AUGUSTUS - GC PASSANT 
ZOUTLEEUW

Sportkampen
De vakantie vliegt voorbij. De koffers kunnen voor een jaartje de kast in, 
het kampeermateriaal verdwijnt weer in de kelder of op zolder… De eerste 
schooldag kruipt stilaan korter bij, maar eerst nog een weekje alles geven 
tijdens de sportkampen in De Passant! Een gevarieerd programma met 
voor elk wat wils!

leeftijd: 3 tot 14 jaar - info: Sportdienst – 011/94 90 52 - sport@zoutleeuw.be - 
inschrijven via webshop https://webshopzoutleeuw.recreatex.be/ 
inschrijven kan online vanaf 1 juni
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VAN MAANDAG 23 TOT VRIJDAG 27 AUGUSTUS – SPORTHAL DE VRUEN 
WAANRODE

Kleuterkamp ‘Kleuterdromen’  
i.s.m. High Five

Kleuterdromen is een fan-tas-tisch kamp voor de allerkleinsten! In een wereld 
vol dromen zingen en springen we op hippe beats, verkleden we ons in gekke 
figuren, maken we knutselwerkjes, sporten en bewegen we ons fit en doen we 
zoveel meer...Op een speelse manier maken we kennis met onze zintuigen. In 
een veilige en sfeervolle omgeving horen, zien, voelen en doen we uitdagende 
opdrachten en spelletjes. Al snoezelend komen zo al onze kleuterdromen uit ...

leeftijd: 3 tot 5 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 99 - inschrijvingen: www.high-five.be

VAN MAANDAG 23 TOT WOENSDAG 25 AUGUSTUS  
NEERLINTERSESTEENWEG 9 - HOELEDEN

Creative Summer Days  
i.s.m. Dance Images Hoeleden

Creative Summer Days is een inspirerend en creatieve dansstage. Dat zijn drie 
zomerse dagen vol dans, plezier, fantasie en verwondering. We beleven opnieuw 
SAMEN ‘the joy of dance’ en maken gebruik van MOVE, CREATE & LISTEN/
WATCH. Alle facetten van dansbeleving komen aan bod. Indien gewenst kan je 
gebruik maken van onze opvangdienst van 13 tot 17u. Tijdens deze uren worden 
er een gevarieerd aanbod aan activiteiten voorzien.

leeftijd: 2,5 tot 12 jaar - uren: 9-13u - prijs: € 80 
inschrijven: Elise Francen - balletschool@francen.eu

VAN MAANDAG 23 TOT WOENSDAG 25 AUGUSTUS – CC DEN HOEK - 
KORTENAKEN

Muziekdriedaagse i.s.m. K.F. St-Amor Kortenaken

Zowel voor beginners als gevorderden. Beginners leren op drie dagen al 
spelenderwijs op een echt instrument spelen. De gevorderden spelen samen 
leuke nummers. Naast muziek wordt er ook heel wat lol gemaakt. Het worden 
vast drie dagen vol Music en Fun met aangepaste activiteiten per leeftijdsgroep. 
Heb je nog vragen of twijfel je of dit wel iets voor jou is? Neem dan gerust 
contact met ons op. Soep, vieruurtje en drankje inbegrepen EN … vrijdagmiddag 
worden er frietjes voorzien. Inschrijven? Bezorg ons volgende info via mail: 
• Naam, adres, tel. en geboortedatum van het kind.
• Indien je al instrument/notenleer doet, hoelang?
• Indien nog geen muziekervaring hebt, wat zou je supergraag eens proberen? 

(drum, sax, trompet, …)

leeftijd: vanaf geboortejaar 2016 - uren: 9-16u 
prijs: € 75 - inschrijvingen: muziekdriedaagse@gmail.com
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VAN DINSDAG 24 TOT DONDERDAG 26 AUGUSTUS - GBS DE VERRE 
KIJKER STAATSBAAN 181 - BEKKEVOORT  
(van hieruit vertrekken we naar het speelbos van Bekkevoort)

Wildcamp…  
kom eens thuis met natuur!  
i.s.m. Outdoorschool

Het is tijd om je vuil te maken… Kom naar buiten en beleef buiten. Samen 
met Brecht gaan we deze week de natuur in! We gaan proeven, horen, 
voelen en vooral veel spelen. We komen meer te weten over de inwoners 
van het bos, en misschien ook over onszelf? We gaan spelen, ravotten 
en ontdekken. En daarna maken we een echt kampvuur en drinken we 
chocomelk. We sluiten af met een heus bosfeest!

leeftijd: 8–12 jaar - uren: 9–16u - opvangmogelijkheid: van 8 tot 9u en van 16 tot 
17u -  
prijs: € 80 - inschrijven: www.bekkevoort.be

VAN MAANDAG 23 TOT VRIJDAG 27 AUGUSTUS - GLABBEEK

Paparazzo enzo
Paparazzo kennen we als persfotograaf uit de filmklassieker La Dolce Vita. 
Als een (te) ambitieuze nieuwsmaker, werd zijn naam later gegeven aan 
opdringerige fotografen en journalisten: paparazzi. Maar is die negatieve 
verwijzing wel terecht? Zijn dat de feiten? Welke bronnen zijn daarvoor 
geraadpleegd? Zijn de foto’s dan niet echt? Wil men de waarheid niet 
in beeld brengen? Tijdens dit kamp krijg je heel wat antwoorden op die 
vragen. Dit kamp is er voor nieuwsgierigen en speurders naar nieuws. Wie 
de knepen van het vak wil leren van een echte journalist en op speurtocht 
wil gaan naar nieuwtjes in de buurt is hier op de juiste plaats. Hoe maak je 
de beste foto’s? Welk toestel heb je nodig? Tips and tricks om schitterende 
foto’s te maken worden door een expert aangereikt. De leukste locaties 
worden gezocht, om zo tot de perfecte foto te komen! 

leeftijd: 8-14 jaar - uren: 9-16u - prijs: € 169 
inschrijven: https://www.high-five.be/kampen/1980

VAN MAANDAG 23 TOT VRIJDAG 27 AUGUSTUS - GLABBEEK

Danskampen
Dansstudio stepbystep: danskampjes voor de leeftijden van 2,5 tot 14 jaar

info: www.facebook.com/stepbystep_dansstudio-101229047911058 
inschrijven: https://glabbeek.ticketgang.eu/
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Contacteer ons

BEKKEVOORT 
Dienst Jeugd en Sport 
Eugeen Coolsstraat 17,  
3460 Bekkevoort  
Annelies Heusdens (Jeugd) 
013/46 05 65 
annelies.heusdens@bekkevoort.be 
Alexander Janssens (Sport)  
013/46 05 89 
alexander.janssens@bekkevoort.be

GEETBETS 
Dienst Vrije Tijd 
Dorpsstraat 7 , 3450 Geetbets  
Irina Van Goethem (Jeugd) 
011/58 65 42  
iv@geetbets.be 
Kristof Pirlet (Sport)  
011/58 65 46 
kristof.pirlet@geetbets.be

Bibliotheek Geetbets 
Dorpsstraat 5, 3450 Geetbets 
011/58 65 52 
bib@geetbets.be

GLABBEEK 
Dienst Jeugd en Sport 
Grotestraat 33, 3380 Glabbeek  
Wouter Heeren 
016/77 29 28 
sportjeugd@glabbeek.be

KORTENAKEN 
Dienst Jeugd en Sport 
Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken Andy 
Braem 
011/58 62 78 
sportdienst@kortenaken.be  
jeugddienst@kortenaken.be

LINTER 
Dienst Jeugd en Cultuur 
Helen Bosstraat 43, 3350 Linter 
Nans Luyten 
011/78 91 47 
jeugddienst@linter.be

ZOUTLEEUW 
Dienst Jeugd en Cultuur 
Aen den Hoorn 12, 3440 Zoutleeuw  
Petra Mombaerts  
011/94 90 51 
cultuur@zoutleeuw.be 

Sportdienst 
Aen den Hoorn 12, 3440 Zoutleeuw  
Michiel Verlaers  
011/94 90 52 
depassant@zoutleeuw.be 

Bibliotheek 
Aen den Hoorn 16, 3440 Zoutleeuw 
Lise Hoebrechts  
011/94 90 60  
bibliotheek@zoutleeuw.be

Voor meer activiteiten in Bekkevoort, Geetbets,  
Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw hou je best  
www.beleefpas.be in het oog. Hier vind je steeds alle info 
terug en kan je nog tal van andere activiteiten ontdekken. 
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Beleef,  
speel, sport  
en spaar 
punten!
www.beleefpas.be


