
ZOMER 2 te Mechelen (Coloma) 
9-13 juli 2018 

Welkom in Piratenland! (kleuter) 
Muziknal! (lager) 

ZOMER 2 te Leest 
9-13 juli 2018 

Ridders en kastelen (kleuter) 
Ja, natuurlijk! (lager) 

ZOMER 3 te Mechelen (Parel) 
20-24 augustus 2018 

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

ZOMER 3 te Tisselt 
20-24 augustus 2018 
Muziek in de oven (kleuter) 

Muziknal! (lager) 

ZOMER 4 te Mechelen (Parel) 
27-31 augustus 2018 

Bouw! Wouw! (kleuter) 
De sportlievelingen (lager) 

ZOMER 4 te Tisselt 
27-31 augustus 2018 

De Muziekkoning viert feest! (kleuter) 
De Muziekbende (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 

www.lemu.be 

Inschrijven kan  

vanaf 01/01/2018 

ZOMER 1 te Mechelen (Coloma) 
2-6 juli 2018 

Kabouter Baardemans viert feest! (kleuter) 
Duimen en vingers vol kunst (lager) 

ZOMER 1 te Leest 
2-6 juli 2018 

Bouw! Wouw! (kleuter) 
De sportlievelingen (lager) 

Nu ook kampen 

te Tisselt! 

LeMu vzw Hombekerkouter 136 
2811 HOMBEEK 
joke@lemu.be 

* Mechelen - VBS De Parel 
of BS Sint-Jozef Coloma 
* Leest - Sint-Niklaasschool 
* Tisselt - Freinetschool Klim-Op 
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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, blokken klein. Samen bouwen vinden we fijn. Bouwkamp voor onder-
nemende en creatieve kleuters die van samenwerken houden. We kiezen elke dag werkjes van de werfkaart die we samen tot een 
goed einde brengen. Dit kan gaan van bouwen met bouwblokken, knutselmateriaal, dominostenen tot kaartenhuizen bouwen.  

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. 

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 podiumbou-

wers, circusartiesten, rockgitaristen en heel wat knappe dames en stoere binken. Wij zijn er klaar voor. En jij? 

Duimen en vingers vol kunst 
Heb jij oog voor details en ga je graag creatief aan de slag met je handen? Dan smul je zeker van dit kamp. Het is 
er eentje om duimen en vingers bij af te likken. We leren enkele technieken om lekkere dessertjes te maken en 
gaan aan de slag met chocolade. Maar het zal niet enkel eten zijn. We gaan onze vingers ook gebruiken om ons 
expressief uit te drukken met verf. En, natuurlijk, maken we ook muziek met onze handen. Trommelen maar! 

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 podiumbeesten. Daar moet jij vast bij zijn! We 

maken veel zelf; van decor tot muziekinstrumenten en geven de laatste dag een spetterende show. 
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Muziknal! 
Zing! Dans! Toon jezelf! We werken met onze groep een hele week aan een unieke musical. Elke dag worden er workshops 
gegeven die je daarbij kunnen helpen. Musicaldans, toneel spelen, zingen alleen of in groep hoort daar zeker bij. Het decor, de 
attributen en kledij bedenken we zelf. We repeteren elke dag en gaan tot het uiterste om te knallen met een musical op het 
einde van de week. Breng je fans mee op vrijdag om 15.30! Aanrader voor kinderen die graag in de spotlights staan. 

Ja, natuurlijk! 
Het veld op! Er moet gewerkt worden! De boer kan onze hulp 
goed gebruiken. Help jij mee? Er moet gespit worden, de 
aardappelen moeten uit de grond en heel wat groenten zijn 
klaar voor de oogst. Wat een werklijst! Als alles klaar is, ma-
ken we een ritje op de tractor. Rusten doen we bij een liedje. 
Breng zeker je laarzen en regenjas mee. 
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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 en brengen 

muziek in de keuken. Op vrijdag serveren ze een muzikaal gerecht aan alle ouders. 
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Sp(r)ookjes 
Marthe, de heks, is een beetje raar. Ze houdt van kleden en verkle-
den, lachen en huilen, luid zingen en stil zijn. Vaak doet ze het te-

gengestelde 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. 

De Muziekkoning viert feest! 
Het is zover! De muziekkoning heeft er lang voor gespaard 

maar eindelijk kan hij je uitnodigen op zijn langverwachte ver-
jaardagsfeest. Zowel prins als prinses, ridder als jonkvrouw is 

welkom op dit feest! Breng alvast wat versiering mee! 

Ridders en kastelen 
Daar boven op de berg woont een gemene schurk. Hij verdient dat 
prachtige kasteel niet! Tijd voor een nieuwe wind! Welke prinses 

kan de schurk betoveren? Welke ridder kan het kasteel veroveren? 
We vallen het kasteel aan en zullen de schurk verslaan. Ten aanval!  

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!  

De sportlievelingen 
Jouw uithouding, lenigheid, snelheid, coördinatie en kracht 
wordt getest tijdens dit kamp. De sportlieve monitoren dagen je 
uit om het beste van jezelf te geven tijdens dit kamp. Ga de 
strijd met jezelf aan! We organiseren sportproefjes, een reis 
rond de wereld, sporten in het park... om zo jouw sportprofiel in 
kaart te brengen. Sportieve kledij en sportschoeisel verplicht! 


