
V
.U

. 
v
z
w

 K
a
b
o
e
m

, 
K
a
re

l 
v
a
n
 E

e
c
k
e
s
tr

a
a
t 

5
, 

8
2
1
0
 V

e
ld

e
g
e
m

 .
  

Vzw Kaboem 
Bij vzw Kaboem gaan kinderen aan de slag met  

wetenschap en natuur. 

Kleuters ontdekken samen met  Rudy rups.  

Kinderen uit de lagere school experimenteren  

met Jenny Genie, ook wel Jenny Gênant genoemd. 

De kinderen worden volgens leeftijd verdeeld  

in kleine groepjes  

We spelen veel buiten, ontdekken de wonderen van de natuur  

en doen experimentjes.  

Lees meer op www.vzwkaboem.be en volg ons op         

EXTRA AANBOD



11 tot 16 juli 2021 

Het kasteel van koning Rudy 

22 tot 27 augustus 2021 

Rudy op wereldreis 

ridders 

kastelen 

prinsessen 

zwaardgevecht 

drakenvuur 

Tweede en derde kleuter 

Russeignies,  
met overnachting 

Ruiselede,  
met én zonder 

overnachting 

de aarde rond 

safari 

bootje varen 

op ontdekking 

apenparcours 

Eigen  

vervoer 

€200,00 

Treinrit €240,00 

MET OVERNACHTING ZONDER OVERNACHTING 

Eigen  

vervoer 

€200,00 Warme maaltijd €180,00 

Busvervoer €240,00 Lunchpakket €150,00 



De dagstructuur blijft belangrijk voor kinderen. We besteden er de 

nodige aandacht aan op kamp. 

8u00   Opstaan 

8u15   Ontbijt 

8u30   Tanden poetsen, kamers opruimen 

9u00     Dagopening met Rudy Rups 

9u15   Start activiteiten 

10u15  Tussendoortje   

12u15  Middagmaal en platte rust 

13u30  Start activiteiten 

15u15  Tussendoortje 

17u15  Afsluitmoment met Rudy Rups, opfrissen 

18u00  Avondmaal 

18u30  Rustige activiteit 

19u30  Bedverhaaltje, slaap lekker! 

Het kamp wordt gemaakt op 

niveau voor kinderen die naar de 

derde kleuterklas gaan of naar het 

eerste leerjaar gaan. 

Pampertjes tijdens het slapen, 

zijn geen enkel probleem! 

Net zoals op de gekende kampjes zonder overnachting, houden we ons 

aan kleine groepjes, mét eenzelfde moni doorheen de week. 

De activiteiten zijn op kleutermaat. Kinderen slapen bij vriendjes op de 

kamer. De monitoren slapen bij de kleuters.  

Zo is er altijd iemand dichtbij! 

Oudere broer of zus is misschien ook mee op kamp? We zien elkaar veel! 

Tijdens de activiteiten werken we op maat. Samen slapen kan natuurlijk 

(meld je het ons voordien alsjeblieft?)! 

Wat!?! Mijn kleuter overnacht? 

Tijdens het kamp in  

Ruiselede kunnen kinderen 

ook op dagkamp komen.  

Ze kunnen toekomen vanaf  

8u30 en worden ‘s avonds  

opgehaald om 17u30. 



11-16 juli 2021 

RUSSEIGNIES 

Welkom in het prachtige Russeignies,  

net over de taalgrens. 

Naast een grote zaal  zijn er enkele kleine lo-

kaaltjes waar we binnen kunnen spelen. 

Slapen doen we in kamers met stapelbedden 

We verblijven midden in het groen.  

Ideaal om veel buiten te spelen! 

Een eigen kookploeg zorgt  

elke dag voor een heerlijk maal! 

Ga je mee met de trein? 

Treinrit: zondag 11 juli reizen we in groep, met de 

trein, vanuit Zedelgem. Specifieke details volgen. 

Eigen vervoer: Breng uw kind zelf op zondag 11 

juli naar de kampplaats tussen 16u en 17u30. 

Haal uw kind vrijdag op tussen  9u30 en 10u30. 

Liedericq, le petit geant 

Rue de la cure 1 

7750 Russeignies 



Ruiselede 
22 tot 27 augustus 2021 

Tijdens dit kamp trekken we naar Ruislede. 

De accommodatie heeft een grote zaal  

(met podium, spannend!) en enkele kleine zalen. 

Slapen doen we in stapelbedden 

Buiten heerst er een oase van rust,  

want we bevinden ons midden de (speel)velden. 

Op het domein is een kampvuurplek aanwezig! 

 

Kamphuis ‘t Haantje 

Brandstraat 105 

8755 Ruiselede 

Kaboemkamp met of zonder overnachting. 

Zonder overnachting: dagelijks van 8u30 tot 

17u30. Met warme maaltijd of lunchpakket 

Met overnachting: reis mee met onze autocar of  

breng uw zoon/dochter zelf naar de kampplaats. 

Breng uw kind zelf op zondag 22 augustus naar de kampplaats tussen 

17u00 en 18u00, kom de deelnemer op vrijdag 27 augustus ophalen tus-

sen 14u30 en 15u30. 

Wie wenst kan meereizen met onze autocar. We vertrekken zondag in  

Veldegem om 16u00 en zijn vrijdag terug om 17u00. 



Erkend opvanginitiatief door de gemeente Zedelgem 

Welkom in het  

kasteel van  

Jonkvrouw Jenny 

Leven als ridder & jonkvrouw 

Overleven in het bos 

Katapulten maken 

Bloedzuigers 

Alchemie 

Liedericq, le petit geant 

Rue de la cure 1 

7750 Russeignies 

Activiteiten en begeleiding 

Maaltijden 

Aandenken 

Verzekering 

Fiscaal attest 

Attest voor de mutualiteit 

eerste, tweede en derde leerjaar 

Russeignies     11-16 juli 2021 

Eigen vervoer €200,00 

Treinrit €240,00 

Ga je mee naar het prachtige kasteel,  

net over de taalgrens?  

Een week lang ravotten met jonkvrouw 

Jenny! Onze dagen zijn goed gevuld en 

de koks zorgen voor goed gevulde  

magen! 

Na al het spelen kruipen we onder de wol  

zodat we op vrijdagavond nog fris genoeg 

zijn om jullie al onze avonturen te vertellen 

(maar wellicht vallen we toch in slaap 

voor we alles kunnen vertellen…). 



Waar zijn de Ninja’s? 

Sushi 

Lampionnen 

Manga 

Sumo-worstelen 

Een week lang doen we activiteiten rond Ninja’s en Japan.  

Zoals het er bij echte onderzoekers aan toe gaat hebben we  

goed gevulde dagen en genieten we ‘s avonds van een rustige activiteit  

en voldoende nachtrust.  

Mama en papa, hou je klaar, want op vrijdagavond zal je kleine kapoen  

véél te vertellen hebben! (als ze tijdens de rit naar huis niet in slaap vallen…) 

Activiteiten en begeleiding 

Maaltijden 

Aandenken 

Verzekering 

Fiscaal attest 

Attest voor de mutualiteit 

eerste, tweede en derde leerjaar 

MET OVERNACHTING ZONDER OVERNACHTING 

Eigen vervoer €200,00 Warme maaltijd €180,00 

Busvervoer €240,00 Lunchpakket €150,00 

Ruiselede 

22 tot 27  

augustus 

2021 


