
ZOMER 
1-3 juli 2015 

Bouw wouw! (kleuter) 
De Muziekbende (lager) 

ZOMER 
6-10 juli 2015 

Kabouter Baardemans doet het weer (kleuter) 
Met vallen en opstaan (lager) 

ZOMER 
17-21 augustus 2015 

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

ZOMER 
17-21 augustus 2015 

Kabouter Baardemans doet het weer (kleuter) 
Met vallen en opstaan (lager) 

ZOMER 
24-28 augustus 2015 
Ridders en kastelen (kleuter) 

Muzuniek (lager) 

ZOMER 
24-28 augustus 2015 

Sp(r)ookjes (kleuter) 
Sterren gezocht! (lager) 

Mechelen 1: VBS Sint-Jozef Coloma, Colomalaan 3 
Mechelen 2: VBS De Parel, Veldenstraat 26 
Mechelen 3: Sint-Niklaasschool, Dorpstraat 10 (Leest) 

LeMu vzw 
Hombekerkouter 136 
2811 HOMBEEK 
joke@lemu.be 

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 



Bouw wouw! 
Bouw! Auw! Op mijn hand. Bouw! Wouw! Wat een land! Bouw! Hé, nu niet storen. Bouw! Wouw! 

Wat een toren! Samen gaan we aan de slag. Bouwen doen we een hele dag. Blokken groot, blok-
ken klein. Samen bouwen vinden we fijn. Bouwkamp voor ondernemende en creatieve kleuters die 

van samenwerken houden.  

Kabouter Baardemans doet het weer! 
Kabouter Baardemans is een echte lolbroek! Elke dag plaagt hij de kabouters van het kabouterdorp. Vandaag heeft hij van elke 
kabouter in het dorp spulletjes verstopt. Kabouter Brom is zijn feestmuts kwijt. Hij bromt nu de hele dag. Kabouter Lief vindt haar 
favoriete voorleesboek niet meer en het kleinste kaboutertje is haar lievelingsbal kwijt. Sommigen zijn nu heel boos op kabouter 

Baardemans. Het kleinste kaboutertje is er verdrietig van geworden. Anderen vinden het best grappig. Kunnen de hulpkaboutertjes 
van LeMu helpen om alle spulletjes terug te vinden? Hopelijk zijn alle spullen gevonden tegen vrijdag voor het grote kabouterbal. 

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? 

Muzuniek 
 Op zoek naar ieders muzisch talent! Via workshops en actieve sessies ga je op zoek naar 
waar je sterk in bent op muzisch vlak. Zit er een acteur verborgen in jezelf? Ben je eerder 

een beeldende kunstenaar of voel je meer iets voor het muzikantenleven? Misschien heb je 
wel danstalent? Ontdek het deze week op kamp!  

De muziekbende 
Heb je ritme en gevoel voor muziek? Bespeel je een muziekinstrument? Dan is dit kamp een aanrader voor 

jou! 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 

veel 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 mu-
ziek, de leukste reclame, de coolste presentator. Ken je heel wat van muziek? Heb je een aangena-
me 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! 
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Niet op de openbare weg gooien a.u.b. 

Ridders en kastelen 
Daar bovenop de berg woont een gemene schurk. Hij verdient dat prachtige kasteel niet! Tijd voor een nieuwe wind! Wel-

ke prinses kan de schurk betoveren? Welke ridder kan het kasteel veroveren?  
We vallen het kasteel aan en zullen de schurk verslaan. Ten aanval!  
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Met vallen en opstaan 
Wie iets leren wil, moet oefenen. Zo gaat het met alles. Tijdens dit kamp kies je zelf enkele technieken uit die je wil leren. 

Wat dacht je van een echt muurtje metselen? Of een vogelkastje in elkaar timmeren? Misschien leer je wel haken of breien? 
Ook Lego, Clickx, Dominostenen bieden we aan. Of is macramé en loomen meer iets voor jou? Wist je dat een muziekstuk 
ook 'opgebouwd' moet worden? Je ziet, voor ieder wat wils. Als je maar zin hebt om iets nieuws te proberen en op zoek te 

gaan naar jouw talenten. Nodig je ouders op vrijdag maar uit voor onze tentoonstelling!  
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