
PAASVAKANTIE 
8-12 april 2013 

Muziek in de oven (kleuter) 
Sterren gezocht! (lager) 

ZOMER 
1-5 juli 2013 

Muziek in de oven (kleuter) 
Fantastisch minitheater (lager) 

ZOMER 
8-12 juli 2013 

De muziekkoning viert feest! (kleuter) 
De muziekbende (lager) 

ZOMER 
19-23 augustus 2013 
Sp(r)ookjes (kleuter) 

Sterren gezocht! (lager) 

ZOMER 
26-30 augustus 2013 

Welkom in Piratenland! (kleuter) 
Radio? Allo allo! (lager) 

LeMu vzw  
organiseert kampen voor  
kinderen van de basisschool. 
 
Deze kampen leggen de nadruk 
op het creatieve van het kind waar 
aandacht is voor ieders talent. 
 
Tijdens de kampen wordt  
muziek afgewisseld met sport,  
spel en crea. 
 
Kampdagen van 9u-16u. Opvang 
mogelijk vanaf 8u en tot 17u. 
 
Interesse? Neem een kijkje op 
www.lemu.be 

KAMPEN! www.lemu.be 

LeMu vzw 
Hombekerkouter 136 
2811 HOMBEEK 
joke@lemu.be 

Inschrijven kan  
vanaf 01/01/2013 



Muziek in de oven 
Klopper de klop. Hop, hop! Roer maar om en op z’n kop. Bijna klaar? Het is gaar! Dien maar op en  
smullen maar! Wat een ritmische boel in de keuken! Als de chef-kok van huis is, dansen de kleuters. 

Kunnen zij beter koken dan de vreselijke chef-kok Van Snottegem? De kleuters duiken de keuken in met 
muziek én brengen muziek in de keuken. Op vrijdag serveren ze een muzikaal gerecht aan alle ouders. 

De muziekkoning viert feest! 
Het is zover! De muziekkoning heeft er lang voor gespaard maar eindelijk kan 
hij je uitnodigen op zijn langverwachte verjaardagsfeest. Zowel prins als prinses, 

ridder als jonkvrouw is welkom op dit feest.  
Breng alvast wat versiering mee! 

Sp(r)ookjes 
Marthe, de heks, is een beetje raar. Ze houdt van kleden en verkleden, lachen en  
huilen, luid zingen en stil zijn. Vaak doet ze het tegengestelde van wat ze bedoelt.  

Ze wil enkele spookjes opleiden in haar sprookjeshuis. Doe je mee?  
De spookjes mogen zich eens volledig laten gaan in een wereld vol drama en muziek. 

Welkom in Piratenland! 
Piraat in zicht! Hoi! Staat het schip klaar? Hoi! Ligt de schat verborgen? Hoi! 

Kunnen we de schat vinden? Hoi, hoi, hoi! 
Waarschuwing: dit kamp is enkel voor pientere piraten!  

Ook met hun betoverende schoonheid kunnen meisjespiraten hier scoren! 

Sterren gezocht! 
Heb jij hét in je? Wil jij graag een stralende ster zijn? Dan staat het podium voor jou klaar! 
Laat jezelf deze week maar eens van je meest creatieve kant zien. We dompelen je graag 
onder in sterrenstof en glitterlijm. Verder zoeken we podiumbouwers, circusartiesten,  
rockgitaristen en heel wat knappe dames en stoere binken. Wij zijn er klaar voor. En jij? 

Fantastisch minitheater 
Nieuwsflash! Je wordt toegelaten bij ‘het gezelschap van het minitheater’. Proficiat! 
In dit unieke groepje mag je aan de slag met pen en papier. Bedenk samen een 

verhaal en kies daarna het gepaste teken- en schildermateriaal voor jullie  
voorstelling. Bedenken jullie er ook nog passende muziek bij? Let the show begin! 

De muziekbende 
We gaan ervoor! Een optreden voor alle mensen uit de buurt. Maar wat hebben 
we dan nodig? Een podium, een mooi decor, muziekinstrumenten en natuurlijk 
enkele podiumbeesten. Daar moet jij vast bij zijn! We maken alles zelf, van  

decor tot muziekinstrumenten, en geven de laatste dag een spetterende show. 

Radio? Allo allo! 
Op maandag starten we met een nieuw radiostation. Laat het klinken door de boxen: de beste muziek, de 
leukste reclame, de coolste presentator. Ken je heel wat van muziek? Heb je een aangename radiostem 
of voel je er iets voor om achter de schermen radio te maken? Dan is dit kamp beslist iets voor jou. Op 
vrijdag gaan we live op de antenne tijdens de slotshow. Leg je cassettes, platen en cd’s maar al klaar! 

K
L
E

U
T
E

R
 

K
L
E

U
T
E

R
 

L
A

G
E

R
 

L
A

G
E

R
 

K
L
E

U
T
E

R
 

K
L
E

U
T
E

R
 

L
A

G
E

R
 

L
A

G
E

R
 

Niet op de openbare weg gooien a.u.b. 


