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                Het is weer bijna zo ver! VAKANTIE! 
Kom uit je luie zetel en schrijf je in voor één 
van de vele leuke activiteiten. 
Film, muziek, sport, avontuur, … Wat kies jij?

OMG!
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Jungle Kleuterkamp 
i.s.m. High-Five

De jungle heeft veel geheimen. In sommige gebieden 
is zelfs nog nooit een mens geweest!!! Wij gaan deze 
week op ontdekkings tocht 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: 9u - 16u
Opvang: 7.30u tot 18u
Prijs: € 95
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: via www.high-five.be  
Contactpersoon: bart@high-five.be

6-10 aprilPaaS
KA peNM
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Rope skipping & Gym 
i.s.m. High-Five

Ropeskipping is een veelzijdige sporttak die steeds wint 
aan populariteit! Tijdens deze sportieve week maak 
je kennis met coördinatie, lenigheid, kracht, snelheid, 
uithouding, ritmegevoel en acrobatie die nodig is om deze 
spectaculaire sport te kunnen beoefenen. De sessies 
worden afgewisseld met leuke gym. Tijdens deze week 
maak je kennis met verschillende turntoestellen zoals: 
lange mat, rekstok, valmat, trampoline, ... Misschien is dit 
kamp wel je eerste stap naar de Olympische Spelen!!! 

Leeftijd: 9 - 13 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 7.30u tot 18u
Prijs: € 110
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: 
via www.high-five.be  
Contactpersoon: 
bart@high-five.be

Makkers 
i.s.m. High-Five

Een kamp voor echte kerels en stoere meiden.  
Ravotten, voetballen, rugby, american football, 
strategische spelen, kampen maken, … het komt allemaal 
aan bod.

Leeftijd: 6 - 9 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 7.30u tot 18u
Prijs: € 100
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: 
via www.high-five.be
Contactpersoon: 
bart@high-five.be

6-10 april 6-10 april
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Dierenvriend
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw

Verbondenheid tussen kind en dier, het blijft bijzonder. 
Tijdens dit minikampje brengen we kleuters in contact 
met de verschillende dieren die in de sanctuary wonen. 
Ze helpen mee met de verzorging er van en natuurlijk is er 
veel tijd voor knuffels en aaitjes en allerlei dierenweetjes.  

Leeftijd: 4 - 6 jaar
Uren: 9.30u - 16u
Opvang: uitzonderlijk op afspraak
Prijs: € 50
Locatie: Beleefhoeve Pantouf vzw 
Dorpsstraat 78, 3470 Ransberg
Inschrijven: 
via pantouf@hotmail.com  
Contactpersoon: 
Yelle Ergo 0470 01 76 58

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

Samen leven tussen mens en dier, het is een bijzondere 
opgave. Hoe kunnen we samen leven met aandacht voor 
elkaars behoeften? Wat is dierenwelzijn? Waar op letten 
bij het houden van dieren? Tijdens dit kamp verzorgen 
deelnemers mee de dieren die in de sanctuary wonen. 
We staan stil bij de definitie van dierenwelzijn beschreven 
door zoöloog Brambell en zoeken uit hoe we de “vijf V’s” 
in de praktijk kunnen omzetten zowel tijdens het kamp, 
alsook thuis bij eigen huisdieren. Een uitstap zal ook bij 
dit kamp niet ontbreken en verder genieten we volop van 
de dieren, van elkaar, van de natuur, van spel, plezier en 
positiviteit. 

Leeftijd: 7 - 14 jaar
Uren: 9.30u - 16u
Opvang: uitzonderlijk op afspraak
Prijs: € 125
Locatie: Beleefhoeve Pantouf vzw 
Dorpsstraat 78, 3470 Ransberg
Inschrijven: via pantouf@hotmail.com  
Contactpersoon: Yelle Ergo 0470 01 76 58

9-10 april 13-17 april
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13-17 april 15 april

Youtube edit, vlog 
en filmkamp 
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: 9u - 16u
Opvang: 8u tot 17u
Prijs: € 150
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningsstraat 30 Ransberg
Inschrijven: 
www.ransbende.be  
Contactpersoon:
Lothar Grob
0472 76 65 49

Haken 4 kids
i.s.m. KVLV Kortenaken

De kinderen leren eerst met haakgaren lussen maken 
met hun vingers en daarna met een haaknaald. Hiermee 
gaan we kettingen maken waarmee we een mooie pot of 
kader versieren, om 15u krijgen de kids een versnapering 
aangeboden.   

Leeftijd: 6 - 12 jaar
Uren: 13.30u - 16.30u
Opvang: tot 17 u
Prijs: € 15
Locatie:  ‘t Dorp
Inschrijven: agnesja.peeters@telenet.be
Contactpersoon: Agnes Peeters
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Kleurrijke vogels 
i.s.m. Gemeente Kortenaken

Deze workshop draait daarom vooral rond impulsiviteit, 
waarbij we je eigen plotse opwellingen en ingevingen 
stimuleren. Als inspiratiebron voor deze workshop 
gebruiken we de kleurrijke vogels van de CoBrA- kunstenaar 
Corneille. Je maakt je eigen felgekleurde exotische drie-
dimensionale vogel die je naar eigen smaak versiert. 
Of je werkt samen met de groep aan een levensgrote 
fantasievogel.

Leeftijd: 6 - 12 jaar
Uren: 9.30u - 12u
Opvang: vanaf 8.30u
Prijs: € 15
Locatie: ‘t Dorp
Inschrijven: 
sportdienst@kortenaken.be   
Contactpersoon: Andy Braem

Voetbal-Paasstage
i.s.m. VS Kortenaken

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. Elke middag wordt er gratis soep aangeboden. 
Op vrijdagmiddag krijg je een frietje + snack aangeboden.   

Leeftijd: geboortejaar 2008 tem 2015
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8u-17u
Prijs: € 90
Locatie: 
voetbalterreinen 
VS Kortenaken
Inschrijven: 
via www.vskortenaken.be
Contactpersoon: 
Danny Boyen
stage@vskortenaken.be

15 april 15-17 april



9

Muziek 3-daagse 
i.s.m. K.F. St-Amor Kortenaken

Spelenderwijze kennismaking met muziek. Zowel voor 
beginners als voor gevorderden. Beginners leren op 3 dagen 
al iets op een echt instrument spelen. De gevorderden 
spelen samen leuke nummers. Buiten muziek maken, 
wordt er ook heel wat lol gemaakt. Het worden vast 3 
dagen vol music & fun. 

Leeftijd: vanaf geboortejaar 2015
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8u tot 17u
Prijs: € 75
Locatie: Den Hoek
Inschrijven: 
muziekdriedaagse@gmail.com  
Contactpersoon: Bianca Spapen

15-17 april
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Leeszomer 
in de bibliotheek
Ben je tussen 7 en 12 jaar?
Kom dan langs tijdens de openingsuren
van de bib en doe mee
aan de spannende speurtocht. 
Als je deze tot een goed einde brengt, 
ontvang je een leuk gadget. 

Bibliotheek Kortenaken
Krawatenstraat 38
3470 Kortenaken
011 59 75 18
bibliotheek@kortenaken.be
kortenaken.bibliotheek.be

LeeSZoMeR
Van woensdag 1 juli
tot maandag 31 augustus



Dierenverzorger 
vanuit het hart 
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw

Van dieren verzorgen word je blij . Eens je ze kent en 
vertrouwt, toveren ze spontaan een glimlach op je gezicht. 
Kom je mee onze varkentjes Guus en Fons verwennen met 
een heerlijke fruitsalade als ontbijt of wil je de kippetjes 
hun hokjes mee schilderen? Aai je liever bokjes? In een 
sanctuary is er altijd wat te doen ….. en wat we doen, 
doen we met z’n allen vanuit ons hart. Heb jij een groot 
hart voor dieren, dan is dit kamp iets voor jou. 

Leeftijd: 4 - 6 jaar
Uren: 9.30u - 16u
Opvang: uitzonderlijk op afspraak
Prijs: € 75
Locatie: Beleefhoeve Pantouf vzw
Dorpsstraat 78, 3470 Ransberg
Inschrijven: via pantouf@hotmail.com 
Contactpersoon: Yelle Ergo 0470 01 76 58

1-3 juliZOMeR
KAMpeN

11
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Creadiertjes 
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw

Een leuke combinatie voor wie van dieren houdt en graag 
knutselt. Tijdens dit kamp krijg je de kans om de dieren 
in de sanctuary mee te verwennen en gelijk knutselen 
we elke dag weer leuke hebbedingetjes voor kind en dier. 
Hiervoor laten we ons inspireren door de dieren en de 
natuur. We maken individuele knutselwerkjes, alsook in 
groep, ... voor onszelf maar ook voor de dieren.

Leeftijd: 7 - 14 jaar
Uren: 9.30u - 16u
Opvang: uitzonderlijk op afspraak
Prijs: € 150
Locatie: Beleefhoeve Pantouf vzw 
Dorpsstraat 78, 3470 Ransberg
Inschrijven: 
via pantouf@hotmail.com   
Contactpersoon: 
Yelle Ergo 0470 01 76 58

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 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: 9u - 16u
Opvang: 7.30u tot 18u
Prijs: € 95
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be
Contactpersoon: 
bart@high-five.be 

6-10 juli 6-10 juli



Acrobatie dagkamp
i.s.m. Ransbende vzw

Leer op 1 dag acrobatie; loopbal, 
chinese mast luchtacrobatie, pedaol’s en rolla bolla.   

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be
Contactpersoon: 
Lothar Grob - 0472 76 65 49

Kleuterkamp 
‘Dino’s’
i.s.m. High-Five

Deze week gaan we samen op zoek naar dino’s. De sporen 
hebben we al gevonden. Maar waar verstoppen die gekke 
beesten zich nu? We zijn ook uitgenodigd op het feest 
van de ijsprinsesjes! Ben jij ook benieuwd naar wat we 
daar gaan beleven? Schrijf je dan zeker in voor dit kamp 
voor de allerkleinsten.

Leeftijd: 3 - 5 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 7.30u tot 18u
Prijs: € 95
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be
Contactpersoon: 
bart@high-five.be

13 juli 13-17 juli

13
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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 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u- 17u
Prijs: € 95
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg

Inschrijven: www.ransbende.be  
Contactpersoon: Lothar Grob - 0472 76 65 49

Ikanda thema 3D 
i.s.m. High-Five

Ben jij een ontwerper? Wil je graag jouw ontwerpen 
omzetten in 3D? Schrijf je dan zeker in voor dit 3D-kamp! 
We gaan samen aan de slag met verschillende materialen 
om onze ontwerpen om te zetten in drie dimensionale 
werkstukken. Eerst leren we denken van 2D naar 3D. 
Daarna passen we dit toe en vliegen we in de klei, het 
karton en de 3D-pen om met foam, ijzerdraad, plaaster, 
papier-mache,... tot een bijzondere creatie te komen. 
Na dit kamp kan je de zelf ontworpen kunstwerken 
tentoonstellen bij je thuis!

Leeftijd: 6 - 9 jaar en 10 - 14 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 125
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be  
Contactpersoon: bart@high-five.be

13-17 juli 13-17 juli
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Roller & skate dagkamp
i.s.m. Ransbende vzw

Leer op 1 dag als een pro heely-en! 
Of breng je eigen rolschaatsen, 
skates of skateboard mee 
(geen fietsen of steps).  

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: 
www.ransbende.be
Contactpersoon: 
Lothar Grob - 0472 76 65 49

Buitenspeel-dagkamp 
i.s.m. Ransbende vzw

Een hele dag buiten spelen, ravotten, knutselen, 
gezelschapsspelletjes spelen, dieren verzorgen , …

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be  
Contactpersoon: Lothar Grob - 0472 76 65 49

14 juli 15 juli



Circus dagkamp
i.s.m. Ransbende vzw

Leer op 1 dag circussen met balletjes, diabolo, 
flowersticks, bordjes, kegels, … 

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be
Contactpersoon: 
Lothar Grob - 0472 76 65 49

Roller & skate dagkamp 
i.s.m. Ransbende vzw

Leer op 1 dag als een pro heely-en! 
Of breng je eigen rolschaatsen, skates 
of skateboard mee (geen fietsen of steps).  

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be 
Contactpersoon: 
Lothar Grob - 0472 76 65 49

16 juli 17 juli

16



Multi-kamp 
i.s.m. Multimove vzw

We gaan sport en spel afwisselen met de nodige dosis 
knutselen.  Je zal je creatief kunnen uitleven op dit kamp!  

Leeftijd: 3 - 6 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8.30u - 16.30u
Prijs: € 75 voor leden / 
€ 85 voor niet-leden
Locatie: Sporthal De Vruen
Inschrijven: 
via www.mmkortenaken.be  
Contactpersoon: 
Esther Buttiens
0496 53 75 59

Youtube edit, vlog 
en filmkamp
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: 9u - 16u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 150
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be
Contactpersoon: 
Lothar Grob - 0472 76 65 49

20-24 juli 20-24 juli

17
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Omnisportkamp 
i.s.m. GSF Kortenaken vzw

Basketbal? Tennis? Hockey? Tijdens ons omnisport-
kamp 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: 7 - 12 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8.30u - 16.30u 
Prijs: € 75 voor leden / € 85 voor niet-leden
Locatie: Sporthal De Vruen
Inschrijven: 
via www.gsfkortenaken.be
Contactpersoon: 
Karolien Neyns 0498 13 64 83

Circuskamp
i.s.m. GSF Kortenaken vzw

Sluit je aan bij het GSF-ensemble en word een echte 
circus artiest. 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. 

Leeftijd: 6 - 12 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8.30u - 16.30u 
Prijs: € 45 voor leden / € 55 voor niet-leden
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: 
via www.gsfkortenaken.be
Contactpersoon: 
Karolien Neyns 0498 13 64 83

20-24 juli 22-24 juli
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Try Vegan kamp 
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw

Heb je de leeftijd bereikt dat je je vragen begint te stellen 
over wat er op je bord ligt en wil je graag uitzoeken of 100% 
plantbased food wat voor jou is? Ben je reeds vegetariër, 
flexitariër of veganist en zoek je nieuwe ideetjes? Of kook 
je gewoon graag en wil je eens wat anders proberen? 
Iedereen is welkom op deze 2de editie van het Try Vegan 
– kamp. We koken voor onszelf en zorgen gelijk ook voor 
lekkere maaltijden voor de dieren die in de sanctuary 
wonen. We volgen ook een workshop bij een veganbakker 
en maken lekkernijen om de vingers van af te likken.

Leeftijd: 10 - 15 jaar
Uren: 9.30u - 16u
Opvang: uitzonderlijk op afspraak
Prijs: € 175
Locatie: Beleefhoeve Pantouf vzw 
Dorpsstraat 78, 3470 Ransberg
Inschrijven: via pantouf@hotmail.com 
Contactpersoon: Yelle Ergo 0470 01 76 58

C&P’s zomerdanskamp
i.s.m. Dance Company C&P Energy vzw

We gaan, we gaan swingen en op de tafel spingen! We gaan 
dansen afwissleen met knutselen. Op vrijdag namiddag 
wordt er een optreden voorzien voor alle (groot)ouders. 
Tevens krijgen we op vrijdag frietjes voorgeschoteld.  

Leeftijd: 3 - 12 jaar
Uren: 9u - 16u
Prijs: € 100
Locatie: Bergendal
Inschrijven: 
via cpenergydance@gmail.com
Contactpersoon: 
Romina Pira - 0497 27 71 93

27-31 juli 27-31 juli
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3-7 augustus
Kronkeltenen-kamp
i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw

Elk jaar zijn onze Kronkeltenen-kampjes een groot 
succes. Elke dag gevuld met een alternatieve uitstap die 
te maken heeft met één van onze kernthema’s: dieren 
en hun welzijn, natuur en duurzaamheid, respect en 
(zelf)vertrouwen. Voor deze 5de editie van kronkeltenen-
kamp maken we er voor het eerst een kamp met 
overnachting van. We overnachten in weides tussen de 
dieren, op hooi zolders, in open lucht (als het weer het 
toe laat)….. op diverse plaatsen afhankelijk van waar de 
geplande uitstappen ons heen brengen. We bezoeken 
verschillende sanctuary’s en steken links en rechts een 
handje toe. We genieten van elkaars gezelschap en van al 
het verwonderlijke dat op ons pad komen zal.  

Leeftijd: 8 - 14 jaar
Uren: 9.30u - 16u
Opvang: met overnachting
Prijs: € 225
Locatie: Beleefhoeve Pantouf, Dorpsstraat 78, Ransberg
Inschrijven: via pantouf@hotmail.com 
Contactpersoon: Yelle Ergo 0470 01 76 58

Musicalstage 
i.s.m. Planktom vzw

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 - 15 jaar
Uren: 10u - 16u
Prijs: € 150
Locatie: Den Hoek
Inschrijven: via www.musicalstage.be  
Contactpersoon: www.musicalstage.be

4-8 augustus
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5-7 augustus 5-7 augustus
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.

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 8.30u - 16.30u
Prijs: Leden: € 5 / dag 
Niet-leden: € 10 / dag
Locatie: Judolokaal Stok
Inschrijven: jcstok@hotmail.be  
Contactpersoon: 
Ben Francen - 0494 37 24 71

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. Op vrijdagmiddag krijg je een frietje + snack 
aangeboden.  

Leeftijd: geboortejaar 2008 tem 2016
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8u-17u
Prijs: € 90
Locatie: Voetbalterreinen VS Kortenaken 
Inschrijven: via www.vskortenaken.be
Contactpersoon: Danny Boyen
stage@vskortenaken.be 
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10-14 augustus10 augustus

Acrobatie 
dagkamp 
i.s.m. Ransbende vzw

Leer op 1 dag acrobatie; loopbal, 
chinese mast luchtacrobatie, pedaol’s en rolla bolla. 

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be 
Contactpersoon: 
Lothar Grob - 0472 76 65 49

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 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u- 17u
Prijs: € 95
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be
Contactpersoon: Lothar Grob - 0472 76 65 49
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10-14 augustus 10-14 augustus
Multi-kamp 
i.s.m. Multimove vzw

We gaan sport en spel afwisselen met de nodige dosis 
knutselen.  Je zal je creatief kunnen uitleven op dit kamp!  

Leeftijd: 3 - 6 jaar 
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8.30u - 16.30u 
Prijs: € 75 voor leden / € 85 voor niet-leden
Locatie: Sporthal De Vruen
Inschrijven: via www.mmkortenaken.be 
Contactpersoon: 
Esther Buttiens - 0496 53 75 59

STEM & natuur 
i.s.m. High-Five

Ben je zo iemand met groene vingers? Heb je ook zoveel 
interesse voor alles wat met dieren en planten heeft 
te maken? Ben je geboeid door de natuur of is biologie 
misschien jouw ding? Dan mag je dit kamp niet missen. 
We experimenteren en onderzoeken hoe sommige dingen 
onstaan, leven of evolueren.   

Leeftijd: 10- 14 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 120
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be 
Contactpersoon: bart@high-five.be 
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12 augustus11 augustus

Roller & skate 
dagkamp 
i.s.m. Ransbende vzw

Leer op 1 dag als een pro heely-en! 
Of breng je eigen rolschaatsen, 
skates of skateboard mee (geen fietsen of steps).  

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be  
Contactpersoon: 
Lothar Grob - 0472 76 65 49

Buitenspeel-dagkamp
i.s.m. Ransbende vzw

Een hele dag buiten spelen, ravotten, knutselen, 
gezelschapsspelletjes spelen, dieren verzorgen, … 

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be
Contactpersoon: 
Lothar Grob - 0472 76 65 49
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13 augustus 14 augustus
Circus 
dagkamp 
i.s.m. Ransbende vzw

Leer op 1 dag circussen 
met balletjes, diabolo, 
flowersticks, 
bordjes, kegels, … 

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be  
Contactpersoon: Lothar Grob - 0472 76 65 49

Roller & skate dagkamp
i.s.m. Ransbende vzw

Leer op 1 dag als een pro heely-en! 
Of breng je eigen rolschaatsen, 
skates of skateboard mee (geen fietsen of steps). 

Leeftijd: 6 - 16 jaar
Uren: 9u - 15u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 25
Locatie: Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: www.ransbende.be
Contactpersoon: 
Lothar Grob - 0472 76 65 49 
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17-21 augustus17-21 augustus

Youtube edit, vlog 
en filmkamp 
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: 9u - 16u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 150
Locatie: 
Ransbende boerderij, 
Koningstraat 30 Ransberg
Inschrijven: 
www.ransbende.be  
Contactpersoon: 
Lothar Grob 
0472 76 65 49

kleuterkamp 
‘piraten en feeën’
i.s.m. High-Five

Enkel stoere piraten en dansende feeën zijn toegelaten 
op dit kamp! Een hele week lang worden jullie betoverd 
door schatkisten en geheime kaarten, door toverstokjes 
en sterrennevel… Benieuwd naar meer? Schrijf je dan als 
de bliksem in voor dit deksels avontuur!  

Leeftijd: 3 - 5 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 7.30u - 18u
Prijs: € 95
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be
Contactpersoon: bart@high-five.be 
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17-21 augustus 17-21 augustus
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 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.

Leeftijd: 6 - 14 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 165
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be  
Contactpersoon: bart@high-five.be

Drone & sportcombo 
i.s.m. High-Five

Liefhebbers van drones, dit is iets voor jullie! In dit kamp 
experimenteer je met je eigen drone en vlieg je ermee naar 
huis! Je ontwikkelt ook een verrassend transportsysteem 
waar je heel trots op zal zijn... Tussen de dronesessies is 
er tijd voor beweging. Allerlei sporten en spelen komen 
aan bod. Zo zijn er strategische spelen, boogschieten met 
de archery tag, teambuilding, lasershooting,... Een kamp 
voor creatieve jongens en meisjes met zin voor avontuur!!     

Leeftijd: 10 - 14 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 8u - 17u 
Prijs: € 155
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be
Contactpersoon: bart@high-five.be
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KLJ Hoeleden
5-10 juli: Voor kids van 6 tot 12 jaar. 
12-22 juli: Voor tieners van 12 tot 18 jaar.

Prijs: 5-10 juli: Leden: € 120 // Niet-leden: € 140
12-22 juli: leden: € 450 // Niet-leden: € 470
Locatie: 5-10 juli: Rijkevorsel
12-22 juli: Tsjechië
Contactpersoon: Andreas Roofthooft - 0499 25 79 94

KLJ Kersbeek
Prijs: Leden: € 20 per dag. 2e, 3e, 4e kind 
van hetzelfde gezin krijgt € 10 korting op totaalprijs. 
Niet-leden: € 20 per dag + € 20 voor verzekering. 
2e, 3e, 4e kind van hetzelfde gezin krijgt € 10 korting 
op totaalprijs + € 20 voor verzekering.
Locatie: Chiro Loenhout 
(Vonderweg 22, 2990 Wuustwezel)
Contactpersoon: Andrea Buttiens - 0497 08 36 73

1-7 juli

J
5-10 en 12-22 juli

eUGD KaMPeN
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KLJ Waanrode
Prijs: € 150 voor heel het kamp 
€ 85 voor half kamp (van 16/07 tem 21/07)
Locatie: Balen
Contactpersoon: 
Fien Vandelook - 0497 86 01 28

KSA Kortenaken
Prijs: oudste groepen (12/7 - 19/7) € 120, 
jongste groepen (14/7 - 19/7) € 105, 
nieuw lid oudste groepen € 150, 
nieuw lid jongste groepen € 130
Locatie: KLJ Schriek
Contactpersoon: Lisa Lowies - 0473 34 89 47

11 of 16 - 21 juli 12 of 14 - 19 juli 
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Kleuterkamp 
‘Halloween’
i.s.m. High-Five

Ben jij wel klaar voor dit Halloweenkamp? Je bent toch niet 
bang van heksen of van vampieren? Gelukkig maar, want 
je komt ze vast en zeker wel tegen tijdens deze boeiende 
week. Maar geen nood, op dit kamp komen er alleen maar 
lieve heksen en toffe vampieren op bezoek. Samen met 
de andere kleuters, maak je heksensoep, vlieg je door 
dracula’s kasteel en jaag je spoken de stuipen op het lijf... 
Ben je wel zeker dat je hieraan wil deelnemen?!

Leeftijd: 3 - 5 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 7.30u - 18u
Prijs: € 95
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be 
Contactpersoon: bart@high-five.be 

Circus & Goochelen
i.s.m. High-Five

Onder begeleiding van een echte circusartiest leer je 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 jullie echte circusartiesten en mogen ouders 
jullie stunts en kunstjes komen bewonderen tijdens onze 
circusshow! De circussessies worden afgewisseld met 
goochelen. De week begint met het tekenen van een 
geheimhoudingscontract. Dit is belangrijk aangezien er 
vele geheimen onthuld zullen worden en ze enkel bestemd 
zijn voor ‘echte goochelaars’. De laatste dag worden de 
resultaten van de opleiding getoond aan het publiek. 

Leeftijd: 6 - 9 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 7.30u - 18u
Prijs: € 105
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be
Contactpersoon: bart@high-five.be

2-6 november 2-6 november
HeR fS KAMpeNT
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Speel Goed! 
i.s.m. High-Five

Gezelschapsspelletjes spelen is van alle tijden! We laten 
de digitale games even voor wat ze zijn en genieten van 
leuke bordspellen, uitdagende partyspellen of rustige 
familiespellen. Vier op een rij, de Kolonisten van Catan, 
Jenga, Cluedo, Risk,... Zowel oude als nieuwe spelletjes 
staan voor ons klaar! Ook traditionele buitenspelen zoals 
hinkelspelen en volksspelen worden terug van onder het 
stof gehaald. Een hele week lang spelen we er op los. 
Dit mag je niet missen, speelbeest!

Leeftijd: 10 - 14 jaar
Uren: 9u - 16u
Opvang: 7.30u - 18u
Prijs: € 105
Locatie: Sporthal de Vruen
Inschrijven: www.high-five.be  
Contactpersoon: bart@high-five.be 

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

Samen leven tussen mens en dier, het is een bijzondere 
opgave. Hoe kunnen we samen leven met aandacht voor 
elkaars behoeften? Wat is dierenwelzijn  Waar op letten bij 
het houden van dieren? Tijdens dit kamp staan verzorgen 
deelnemers mee de dieren die in de sanctuary wonen en 
bereiden we ons voor op de winter. Een uitstap zal ook dit 
kamp niet ontbreken en verder genieten we volop van de 
dieren, van elkaar, van gepofte kastanjes en popcorn. 

Leeftijd: 7 - 14 jaar
Uren: 9.30u - 16u
Opvang: uitzonderlijk op afspraak
Prijs: € 100
Locatie: Beleefhoeve Pantouf vzw 
Dorpsstraat 78, 3470 Ransberg
Inschrijven: via pantouf@hotmail.com  
Contactpersoon: Yelle Ergo 0470 01 76 58

2-6 november 3-6 november



Ken je deze jeugdlocaties al?
Speelbos
In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos werd 
een deel van het Molenbos nabij de Borgveldstraat als speelbos en 
insectenhotel ingericht. Geen speeltuigen maar wel een speelruimte 
waar we de natuurlijke omgeving zo goed mogelijk willen bewaren. 
Zowel jeugdbewegingen als (groot)ouders met kinderen zijn er op elk 
moment welkom om te spelen in de vrije natuur.

Speelgroen Hoeleden
Aan Velpezicht werd een nieuwe publieke speelruimte aangelegd 
genaamd Speelgroen Hoeleden. Hier kunnen kinderen naar hartenlust 
spelen. Het speelplein werd kindvriendelijk ingericht met voldoende 
uitdaging voor de kinderen.  

Speelplein Kleinveld Kortenaken
Aan het Kleinveld in Kortenaken bevindt zich een kleine speeltuin met een 
aantal speeltuigen voor kleinere kinderen. Deze speeltuin werd recentelijk 
vernieuwd met nieuwe speeltuigen.


