
ZOMER 2 te Mechelen (Coloma) 
8-12 juli 2019 

Liesje Valiesje (K) 
Duimen en vingers vol kunst (L) 

ZOMER 2 te Leest 
8-12 juli 2019 
Sp(r)ookjes (K) 

Met vallen en opstaan (L) 

ZOMER 1 te Mechelen (Coloma) 
1-5 juli 2019 

De muziekkoning viert feest! (K) 
De muziekbende (L) 

ZOMER 1 te Leest 
1-5 juli 2019 

Kabouter Baardemans doet het weer! (K) 
Ja, NATUURlijk! (L) 

KAMPEN 

PASEN 1 te Leest 
8-12 april 2019 
Liesje Valiesje (K) 

De sportlievelingen (L) 

PASEN 1 te Mechelen (Parel) 
8-12 april 2019 

Kabouter Baardemans doet het weer! (K) 
Met vallen en opstaan (L) 

PASEN 1 te Hofstade 
8-12 april 2019 

De muziekkoning viert feest! (K) 
De muziekbende (L) 

LeMu vzw 
organiseert kampen voor  
kinderen van de basisschool. 
 
Onze 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 

http://www.lemu.be/
http://www.lemu.be/


ZOMER 3 te Hofstade 
19-23 augustus 2019 

Kabouter Baardemans doet het weer! (K) 
Met vallen en opstaan (L) 

ZOMER 3 te Tisselt 
19-23 augustus 2019 
Welkom in Piratenland (K) 

Muzuniek (L) 

ZOMER 4 te Mechelen (Parel) 
26-30 augustus 2019 
Welkom in Piratenland (K) 

Heldenkracht! (L) 

Liesje Valiesje (K) 
Daar gaat ze dan. De wijde wereld in... Mama pinkt een traantje weg maar Liesje kijkt niet om. Ze kan het wel. Ze kan 
het zélf. Ze kan het alleen. Een hele week op stap zonder ouders: wat een feest!  
Uit haar valiesje tovert ze elke dag een nieuw avontuur vol fantasie en liedjes. Onderweg komt ze de leukste wezentjes 
tegen en zingt ze liedjes uit volle borst. Zou ze op vrijdag nog wel terug naar huis willen? 

Heldenkracht (L) 
Tijd om de held in jou te activeren. Gewoon eventjes je chip startklaar maken. Ja, ja, jouw chip. Wist je dat deze 
bij jouw geboorte onder je huid ingeplant werd? Vraag maar na! Geen paniek; wij kennen er alles van. We kra-
ken de code en ontcijferen het raadsel. Samen zijn we sterk! Laat de held in jou los!  
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ZOMER 3 te Mechelen (Parel) 
19-23 augustus 2019 

Liesje Valiesje (K) 
Muziknal! (L) 

NIEUWE THEMA’S 2019 

LeMu vzw 
Hombekerkouter 136 
2811 HOMBEEK 
www.lemu.be 
joke@lemu.be 

Onze locaties 
* Mechelen  - VBS De Parel 
  of BS Sint-Jozef Coloma 
* Leest   - Sint-Niklaasschool 
* Tisselt  - De Pretpot 
* Hofstade  - BS Ter Berken 

ZOMER 4 te Tisselt 

C R E A D A G E N 
i.s.m. Pretpot 

Meer info op onze website 

http://www.levendemuziek.be/
https://lemu.be
https://pretpot.be

