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Kapellen, Essen, Vosselaar, Ieper, 
 Brasschaat, Overpelt, Sint-Martens-

Latem, Antwerpen, Hechtel-Eksel, Sint-
Katelijne-Waver, Kinrooi, Genk, Opwijk

Zomer
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Kriebelweken met Kidskriebels ?



Kriebelweken
met Kidskriebels ?

Waar kan je ons vinden deze zomer ?

Deze zomervakantie organiseren we met Kidskriebels vzw 
weer onze mega-kriebelweken. Kidskriebels vzw is een 
jeugdorganisatie die zeer actief is in de organisatie van 
externe kriebelweken. We focussen ons op kwaliteitsvolle 
kinderopvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar, en dit binnen 
hun eigen gemeente of school.  Alle kinderen kunnen 
voortaan terecht in verschillende locaties in verschillende 
provincies. Elk jaar gaan we dit aanbod nog vergroten 
en uitbreiden, zodat we zoveel mogelijk kinderen een 
supervakantieweek kunnen bezorgen.

Antwerpen
Sint-Norbertusinstituut 
Groenstraat 73
2060 Antwerpen

Brasschaat (SL)
Openluchtschool
Sint-Ludgardis (SL)
Donksesteenweg 150
2930 Brasschaat

Brasschaat (MD)
Mater Dei Driehoek (MD)
Heislag 35
2930 Brasschaat

Essen
WIGO
De Vondert 10
2910 Essen

Evergem
VBS Braambos 
Doornzele Dries
Evergem 55
9940 Evergem

Hechtel-Elsel
BS Viejool
Schoolstraat 18
3941 Hechtel-Eksel

Kapellen
Mater Salvatoris instituut
Dorpstraat 40
2950 Kapellen

Ieper
VBS Immaculata
Goudenpoortstraat 4
8900 Ieper

Lendelede
VBS Sint-Katrien 
Heulsestraat 111
8860 Lendelede

Opwijk
BS De duizendpootrakkers
Ringlaan 2
1745 Opwijk

Oudenaarde
VBO Nederename
Pelikaanstraat 1
9700 Oudenaarde

Peer
’t Perenboompje
Noordervest 33
3990 Peer

Overpelt
Mater Dei
Kloosterstraat 13-17
3900 Overpelt

Sint-Martens-Latem
VB Simonnet
Maenhoutstraat 68
9830 Sint-Martens-
Latem

Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Stevensschool
Gustave Gibonstraat 1/A
1600 Sint-Pieters-Leeuw 
 
Vosselaar
GBS Centrum Vosselaar
Konijnenbergpad 7
2350 Vosselaar 
 



De “prutskes” zijn onze kleinste gasten 
die droog zijn en een hele dag zich kunnen 

amuseren! Zij zijn 3 - 4 jaar en ook zij 
verdienen een plaatsje op onze kriebelweken! 

Want jong geleerd, is oud nog altijd goed bezig! Elke groep wordt 
begeleid door minstens 2 ervaren animatoren, of animatoren die hun 
brevet/stage gehaald hebben. Wij streven steeds voor één animator 
per 10 kinderen! Het totaal zal worden gecoördineerd door onze 
eigen hoofdanimator die ervoor zal zorgen dat alles in goede banen 
geleid wordt.

U mag er gerust van zijn ... uw kinderen gaan zich geen minuut 
vervelen op onze kriebelweken!

We spreken hier over kleuters van de leeftijd 5 
- 6 jaar en zorgen ervoor dat zij zich compleet 
kunnen uitleven op onze kriebelweken!
Elke groep wordt begeleid door minstens 
2 ervaren animatoren, of animatoren die hun 
brevet/stage gehaald hebben. Wij streven steeds 
voor één animator per 10 kinderen! Het totaal zal worden 
gecoördineerd door onze eigen hoofdanimator die ervoor zal zorgen 
dat alles in goede banen geleid wordt.

Deze oudste groep kids leeft zich elke dag 
volledig uit op de kriebelweken! We spreken 

hier over de leeftijd 7 - 12 jaar.

Elke groep wordt begeleid door minstens 2 ervaren animatoren, of 
animatoren die hun brevet/stage gehaald hebben.  Wij streven steeds 
voor één animator per 10 kinderen! Op elke kriebel-locatie staat 
teven één hoofdanimator, die alles in goede banen leidt. 

Onze leeftijdsgroepen

Prutskes

Rakkers

Cool Kids



Circus
Leren jongleren met balletjes en doekjes, diabolo of draaibord-
jes? Of ben jij diegene die een konijn uit een hoed kan toveren? 

Tijdens deze circusweek staan clowns, goochelaars en acrobaten 
voor jou klaar! We duiken helemaal in de circuswereld en maken 
kennis met jongleren, evenwicht en acrobatie. 

Ben je er helemaal klaar voor? Laat die gekke bekken en trucs 
al maar zien! 

Prutskes

Rakkers
&

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Lendelede 3-4/5-6 jaar €E85
10/07 - 14/07/2017 Essen 3-4/5-6 jaar €E85

17/07 - 21/07/2017 Sint Martens Latem 3-4/5-6 jaar €E85

14/08 - 18/08/2017 Opwijk 3-4/5-6 jaar €E85

21/08 - 25/08/2017 Overpelt 3-4/5-6 jaar €E85

Brandweerman Sam kamp
Tiii taaa tiii taaaa! Iedereen opzij, de 
brandweer komt er aan!
Droom jij er ook al je hele leven van 
om bij de brandweer te gaan? Dan 
kan Brandweerman Sam jou hel-
pen. Om ons op te leiden tot echte 
brandweermannen en –vrouwen 
komt Brandweerman Sam ons spe-
ciale brandweerlessen geven. Maar 
ooh, wat gebeurt daar?

Die ondeugende Norbert Puck heeft weer iets uitgestoken! Gelukkig 
heeft Brandweerman Sam jullie al veel geleerd, 
zodat jullie samen Norbert uit de nood kunnen 
helpen!

Het worden vijf dagen vol leuke en spannende 
spelletjes, stoere blusopdrachten en nieuwe 
vriendjes. Vraag aan mama of papa dat ze je snel 
inschrijven, zodat jij zeker niet ontbreekt op dit 
avontuurlijke kamp!

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Ieper 3-4/5-6 jaar €€E85
10/07 - 14/07/2017 Overpelt 3-4/5-6 jaar €€E85

17/07 - 21/07/2017 Kapellen 3-4/5-6 jaar €€E85

24/07 - 28/07/2017 Opwijk 3-4/5-6 jaar €€E85
07/08 - 11/08/2017 Peer 3-4/5-6 jaar €€E85

21/08 - 25/08/2017 Lendelede 3-4/5-6 jaar €€E85



Prutskes

Rakkers
&

Op avontuur met Dora en Diego
Di, Da, Dora! Wie kent haar niet? Of haar vriendje Diego? Go Diego go!
Zij hebben dringend jouw hulp nodig om een supergeheime missie tot 
een goed eind te brengen.
 
Samen met Dora, Diego en Boots trekken we een onbekende wereld in 
om de geheime missie tot een goed einde te brengen. Onze animato-
ren staan al te springen om mee op avontuur te gaan. Jij ook?
 
Trek dan maar snel je avonturiersbroek aan, zet je verrekijker op en 
stippel alvast de route uit, want wij gaan op pad! Dora en Diego zullen 
je met veel plezier opwachten!

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 – 07/07/2017 Brasschaat SL 3-4/5-6 jaar €E85
10/07 - 14/07/2017 Lendelede 3-4/5-6 jaar €E85

17/07 - 21/07/2017 Opwijk 3-4/5-6 jaar €E85

24/07 - 28/07/2017 Evergem 3-4/5-6 jaar €E85

07/08 - 11/08/2017 Kapellen 3-4/5-6 jaar €E85

14/08 - 18/08/2017 Overpelt 3-4/5-6 jaar €E85

21/08 - 25/08/2017 Antwerpen 3-4/5-6 jaar €E85

Bouw mee met Bob

Bob de Bouwer .... KUNNEN WIJ HET MAKEN ....
Bob de Bouwer .... NOU EN OF !!!

Dit stukje tekst zal jullie waarschijnlijk wel bekend in 
de oren klinken, en terecht! Samen met onze animatoren 
gaan we op verschillende manieren constructies maken, en zo onze 
eigen kunstwerken bouwen. Super toch!

Wat dacht je van een groot raket in Clics ? Of gewoon een megatoren 
in elkaar steken?
Kan je goed met dozen bouwen? Het zijn allemaal mogelijke activitei-
ten die we deze week kunnen laten passeren. 

En uiteraard mogen jullie deze week ook eigen tips geven. Dus neem 
je overall alvast uit de kast, zet je gele helm op en haast je naar de Bob 
de Bouwer week! Het gaat zeker super worden !

Week Locatie Leeftijd   Prijs
10/07 - 14/07/2017 Oudenaarde 3-4/5-6 jaar €E85
17/07 - 21/07/2017 Brasschaat MD 3-4/5-6 jaar €E85

31/07 - 04/08/2017 Sint Martens Latem 3-4/5-6 jaar €85  E85

14/08 - 18/08/2017 Lendelede 3-4/5-6 jaar €E85



Prutskes

Rakkers
&

Knutselcarroussel

Lege wc-rolletjes, melkbrikken, veertjes en kroonkurken. Veel kleuters 
weten niet wat ze er mee kunnen doen, maar wij weten wel beter! 

Van de simpelste materialen maken we de mooiste knutselwerkjes. Je 
kan het zo gek niet bedenken, of we weten er wel iets van te maken! 
Tekenen, schilderen, knippen en plakken, we doen het allemaal!

Aan het einde van onze knutselcarrouselweek ga je naar huis als een 
echte kunstenaar en heb je bovendien genoeg werkjes gemaakt om 
thuis jouw eigen tentoonstellinkje te organiseren. Alle creatieve kleu-
ters moeten wel naar deze kidskriebel komen! 

Sprookjesweek
Wolfje, wolfje, hoe laat is het? HET IS ETENSTIJD! Begin alvast te ren-
nen want de grote boze wolf zit ons op de hielen. Gelukkig kunnen we 
schuilen in de huisjes van de drie biggetjes.

Ook het peperkoeken huisje van de heks is een mogelijkheid, maar dat 
is nu misschien ook niet meteen de veiligste optie. Wat je keuze ook is, 
we ontmoeten tijdens onze sprookjesweek echt alle sprookjesfiguren 
die je maar kan bedenken.

Roodkapje, sneeuwwitje, klein duimpje, allemaal komen ze spelletjes 
met ons spelen! Trek die zevenmijlslaarzen dus al maar aan en kom 
naar onze sprookjesweek! 

Week Locatie Leeftijd   Prijs
10/07 - 14/07/2017 Sint Pieters Leeuw 3-4/5-6 jaar € E85
24/07 - 28/07/2017 Peer 3-4/5-6 jaar €85 € E85

31/07 - 04/08/2017 Evergem € 3-4/5-6 jaar € E85

07/08 - 11/08/2017 Brasschaat MD 3-4/5-6 jaar  E85

14/08 - 18/08/2017 Hechtel Eksel 3-4/5-6 jaar €85  E85

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Oudenaarde 3-4/5-6 jaar  E85
10/07 - 14/07/2017 Brasschaat MD 3-4/5-6 jaar €E85

24/07 - 28/07/2017 Sint Pieters Leeuw 3-4/5-6 jaar €E85



Met Mickey en Minnie de wereld rond

Ridders en prinsessen

De kleuters gaan rennen, springen, 
vliegen, duiken, vallen, opstaan en 
weer doorgaan… en dus vooral veel 
bewegen. Maar niet zomaar gewoon 
bewegen, neen, we gaan met onze 
bewegingen iets vertellen. Kan jij lo-
pen als Mickey, springen als Minnie, 
sluipen als Donald Duck of dansen 
als Pluto? Leef je maar eens goed uit 

en laat je fantasie de vrije loop!

Wie weet maken we via onze bewegingen wel een geheel nieuw dansje 
of verhaaltje…
Ken je zelf ook een fantastische move, of wil je gewoon eens heel 
zot doen, dan is het nu de moment om je in te schrijven voor deze 
knotsgekke week !

Op het einde van de week nodigen we onze ouders uit voor een leuke 
voorstelling. Dat wordt oefenen dus !

Een stoere ridderhelm en een zwaard of een prachtig prinses-
senkleed en een feeënhoed!

Jullie zullen er ongetwijfeld fantastisch uitzien.
 
Onze stoere ridders trekken ten strijde tegen woeste 

draken en stoute overvallers om het leven van de lieve 
prinsessen te redden. Bedenk maar al snel een mooi 
knutselwerkje om aan je redder af te geven! Samen met 

de animatoren trekken we vijf dagen weg van huis en 
wagen we ons aan een nieuw avontuur met leuke 
zoektochten, prachtige knutselwerkjes en spannen-
de reddingen!
 

Blink je zwaard maar op of haal je feeënhoed vanonder het stof, want 
wij wachten op jou in ons kasteel!

Prutskes

Rakkers
&

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Hechtel Eksel 3-4/5-6 jaar €E85
17/07 - 21/07/2017 Evergem 3-4/5-6 jaar €E85

24/07 - 28/07/2017 Vosselaar 3-4/5-6 jaar €E85

31/07 - 04/08/2017 Kapellen 3-4/5-6 jaar  E85

14/08 - 18/08/2017 Brasschaat MD 3-4/5-6 jaar €  E85

21/08 - 25/08/2017 Ieper 3-4/5-6 jaar €E85

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Sint Pieters Leeuw 3-4/5-6 jaar  E85
10/07 - 14/07/2017 Opwijk 3-4/5-6 jaar  E85

31/07 - 04/08/2017 Vosselaar 3-4/5-6 jaar €85 3-4/5-6 jaar    E85



Studio 100-fun voor iedereen

Frozen

Frozen

Een plopdans meedoen, op de zetel bij Sam-
son en Gert, of gewoon wat Mega Mindy tijd 

voor jezelf ? Tijdens deze Studio 100-week 
trekken we samen met onze helden de wereld 
rond. En wie weet kom je deze week ook een 
leuke versie van Bumba of Piet Piraat tegen ?

Heb je leuke verkleedkledij van jouw favo-
riete Studio 100-figuur, doe het dan zeker 

aan! Het is Studio 100-tijd!

Let it go! Let it go! Can’t hold 
it back anymore! Je kan het 
themaliedje van Frozen onder-
tussen al helemaal vanbuiten 
meezingen en je hebt de film 

al duizend keer 
gezien. Je wilt 
Anna, Elsa en Olaf dan ook eens in levende lijve 
ontmoeten. In dat geval hebben wij goed nieuws 
voor jou, want tijdens onze Frozenweek kan dat! We 
spelen spelletjes met de hoofdpersonages, maar 
daarnaast bouwen we ook een ijskasteel, gaan we 
springen en dansen op de leukste muziek en leren 
we gebruik maken van magische krachten. Het zal 
een week boordevol fun en vriendschap worden! 

Prutskes

Rakkers
&

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Antwerpen 3-4/5-6 jaar €E85
10/07 - 14/07/2017 Ieper 3-4/5-6 jaar €E85

17/07 - 21/07/2017 Sint Pieters Leeuw 3-4/5-6 jaar €E85

24/07 - 28/07/2017 Kapellen 3-4/5-6 jaar €E85

31/07 - 04/08/2017 Opwijk 3-4/5-6 jaar €E85

07/08 - 11/08/2017 Sint Martens Latem 3-4/5-6 jaar €E85

21/08 - 25/08/2017 Hechtel Eksel 3-4/5-6 jaar €E85

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Kapellen 3-4/5-6 jaar € E85

24/07 - 28/07/2017 Sint Martens Latem 3-4/5-6 jaar € E85
07/08 - 11/08/2017 Opwijk 3-4/5-6 jaar  €E85
21/08 - 25/08/2017 Brasschaat SL 3-4/5-6 jaar € E85



Cool
Kids

Only Girl Power

CLICS en LEGO bouwkamp

Nagellakje hier, lippenstiftje daar! Ah, zalig toch, een meisje zijn! Drin-
gend tijd om ons op en top ‘girl’ te voelen! Een hele week sluiten 
we alle jongens buiten en genieten van het heerlijke samenzijn onder 
meisjes. En dan kan het niet ontbreken dat we echte meisjesdingen 
gaan doen, natuurlijk: wellness met komkommermaskertjes, onze kle-
ren showen tijdens een fotoshoot en roddelboekjes doornemen van 
voor naar achter! Deze week is het helemaal…Meisjes aan de TOP!

Ben jij zo iemand die graag de handen uit de mauwen 
steekt? Droom jij er dan ook al heel lang van om een 
enorm hoge toren te bouwen? Of is een kleurrijk kas-

teel met een eigen draak meer jouw ding? Wat je ook 
w i l bouwen, ons Clics en Lego bouwkamp is echt iets voor 

jou! Onze beste animatoren brengen dozen vol Lego- en Clicsblokjes 
met zich mee. Jullie hoeven alleen maar je fantasie te gebruiken. Je kan 
het zo gek niet bedenken of we maken het tijdens dit kamp wel. Niets 
is onmogelijk! Als je nu al zit te popelen om een levensgroot Lego- of 
Clicsstandbeeld van jezelf te bouwen, dan moet je je wel inschrijven! 

7-12 jarigen

Week Locatie Leeftijd   Prijs
31/07 - 04/08/2017 Evergem 7-12 jaar € E95
07/08 - 11/08/2017 Opwijk 7-12 jaar  E95
21/08 - 25/08/2017 Ieper 7-12 jaar  E95

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Kapellen 7-12 jaar €E95
10/07 - 14/07/2017 Sint Pieters Leeuw 7-12 jaar €E95
24/07 - 28/07/2017 Evergem 7-12 jaar €E95
31/07 - 04/08/2017 Opwijk 7-12 jaar €E95

07/08 - 11/08/2017 Peer 7-12 jaar €E95

14/07 - 18/07/2017 Brasschaat MD 7-12 jaar €E95



Splash and fun
De titel spreekt voor zich: veel wa-
ter en nog meer plezier! We worden 
een hele week ondergedompeld in 
leuke activiteiten van de animato-
ren. 

Natuurlijk komen we vooral voor 
het superleuke zwembad. We vlam-
men door de glijbanen en tuimelen 
als een dolfijn door het water. 

Nadien kunnen we lekker relaxt de 
rest van onze dag in! Zwembril en 
–broek in de aanslag en inschrijven 
maar!

Jouw gemeente heeft TALENT !
Je maakt probleemloos een driedubbele achterwaartse salto, je kan 
zingen als een echte operazanger(es) of misschien kan je gewoon het 
alfabet boeren. Iedereen heeft wel iets wat hij of zij goed kan, maar 
jammer genoeg kan niet iedereen zijn talent tonen. Gelukkig bestaat er 
iets als onze ‘Jouw gemeente heeft talent week’. We oefenen een week 
lang onze beste kunstjes, gitaarrifs en danspasjes en steken een heuse 
talentenshow in elkaar. Op de laatste dag is het moment suprême aan-
gekomen. Voor een zaal vol kijklustige ouders voeren we onze show 
op. Als je dus graag in de spotlights staat en je graag jouw talent toont, 
dan is deze week echt iets voor jou! 

Cool
Kids

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Lendelede 7-12 jaar €E175
10/07 - 14/07/2017 Oudenaarde 7-12 jaar €E175
24/07 - 28/07/2017 Sint Pieters Leeuw 7-12 jaar €E175
14/07 - 18/07/2017 Opwijk 7-12 jaar €E175

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Ieper 7-12 jaar €E95
10/07 - 14/07/2017 Opwijk 7-12 jaar €E95
17/07 - 21/07/2017 Kapellen 7-12 jaar  E95
24/07 - 28/07/2017 Peer 7-12 jaar  E95

07/08 - 11/08/2017 Brasschaat MD 7-12 jaar  E95

21/08 - 25/08/2017 Lendelede 7-12 jaar  E95



Cool
Kids

Goed gebakken
Mmmm… wat is de geur van versgebakken 
brood en koekjes toch heerlijk! Weet je 
trouwens hoe je al deze lekkernijen maakt? 
Nee? Dan is onze Goed Gebakken week 
misschien wel iets voor jou. Onder begelei-
ding van onze tofste animatoren mengen, 
kneden en bakken we een hele week lang. 
We maken onder andere koekjestaart, ba-
nanentaart, cupcakes, zandkoekjes en nog 
zoveel meer! Genoeg lekkers dus voor alle 
zoetebekken. Haal die koksmutsen en keu-
kenschorten al maar boven! 

Word geheime agent
Ben jij ook zo gebeten door de 
speurders-microbe?  Kan jij codes 
kraken, speuren, zoeken en aan-
wijzingen opvolgen om de missie te 
volbrengen? Met ons vergrootglas 
en notitieboekje gaan we op zoek 
naar de daders van een heleboel 
misdrijven.  We onderzoeken de 
plaats delict, bepoederen vingeraf-
drukken en leggen de verdachten 

op de rooster.  Aan onze speur-neuzen zal niets ontsnappen!  

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Oudenaarde 7-12 jaar €€E99
10/07 - 14/07/2017 Lendelede 7-12 jaar €€E99
17/07 - 21/07/2017 Brasschaat MD 7-12 jaar €€E99
31/07 - 04/08/2017 Vosselaar 7-12 jaar €€E99
07/08 - 11/08/2017 Kapellen 7-12 jaar €€E99

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Sint Pieters Leeuw 7-12 jaar €€E85
10/07 - 14/07/2017 Vosselaar 7-12 jaar €€E85
17/07 - 21/07/2017 Opwijk 7-12 jaar €€E85
24/07 - 28/07/2017 Kapellen 7-12 jaar €€E85
31/07 - 04/08/2017 Peer 7-12 jaar €€E85
14/08 - 18/08/2017 Lendelede 7-12 jaar €€E85
21/08 - 25/08/2017 Brasschaat SL 7-12 jaar €€E85



Cool
Kids

Olympische FUN-spelen
Deze week zijn de Olympische FUN-spelen 
aangeland in jouw gemeente en dit zal ge-
weten zijn. Koen Wauters en Tom Waes zijn 
maar ‘kleine mannen’ tegenover onze deel-
nemers aan dit kamp. We dagen elkaar uit 
in verschillende disciplines, en gaan hierbij 
ook geen enkele uitdaging uit de weg. Maar 
één ding is bij dit soort spelen dan ook zeer 
belangrijk .... het moet FUN zijn. Het wordt 
een week vol verrassingen, uitdagingen en 
enorm veel ‘spel’plezier. Durf jij deze uitdaging aan ?
Wel, schrijf je dan als de bliksem in ... en ga ervoor!

Sciencekamp
Ingewikkelde formules, gevaarlijke proefjes en een witte labojas…Wat 
is het eerste waar jij aan denkt?! Inderdaad, een professor! Alle pro-
fessoren verzamelen zich deze week. We halen de wetenschappers in 

ons naar boven en testen onze nieuwe theorieën uit. 

De wetenschap-animatoren begeleiden ons tijdens 
alle proefjes en experimenten. Pas maar op dat 
er niets ontploft in jouw gezicht. Wij bellen alvast 
naar Noorwegen dat ze de Nobelprijs scheikunde 

voor jullie klaarzetten!

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Brasschaat SL 7-12 jaar  E95
10/07 - 14/07/2017 Ieper 7-12 jaar  E95
17/07 - 21/07/2017 Evergem 7-12 jaar  E95
24/07 - 28/07/2017 Opwijk 7-12 jaar  E95
31/07 - 04/08/2017 Kapellen 7-12 jaar  E95
21/08 - 25/08/2017 Antwerpen 7-12 jaar  E95

Week Locatie Leeftijd   Prijs
03/07 - 07/07/2017 Antwerpen 7-12 jaar  E85

17/07 - 21/07/2017 Sint Pieters Leeuw 7-12 jaar  E85
24/07 - 28/07/2017 Vosselaar 7-12 jaar  E85



Cool
Kids

Voetbalweek

GOAAAAAL! Wat kun-
nen die Rode Duivels toch 
goed voetballen zeg! Toch 
denk je dat ook jij best 
wel aardig tegen een bal-
letje kan trappen. Pasjes 
geven kan je als de beste, 
doelpunten maak je bij de 
vleet en in je vrije tijd draag je het liefst een voetbaltruitje met een 
bijhorende korte sportbroek. Je vindt voetbal dan ook GE-WEL-DIG! 
Wat is er bijgevolg leuker dan tijdens de zomer vakantie een week 
lang voetbaloefeningen te doen en wedstrijdjes te spelen? Inderdaad, 
niets! Trek die voetbalschoenen dus al maar aan en kom naar onze 
voetbalweek! Geen enkele doelman zal nog veilig zijn!

Kookavontuur
Jummie, eten! We kunnen jou op elk moment van de dag wel plezier 
doen met een heerlijk gerechtje. Je hebt alleen geen idee hoe je al dat 
lekkers zelf maakt. Maar daar biedt ons Kookavontuur een oplossing 
voor. We trekken onze beste koksoutfit aan en duiken een week lang 
de keuken in.

Op ons menu staat onder andere een komkommerkrokodil, tomaten-
soep met balletjes, spaghetti, chocomousse en nog 
zoveel meer. Natuurlijk letten we op alle belangrijke 
dingen waar een echte keukenchef ook rekening 

mee houdt. De juiste snijtechniek, de kooktijd van de 
spaghetti en de hygiëne, alles komt aan bod! Staat het 

water ook al in jouw mond? Kom dan snel naar 
deze kidskriebel! 

Week Locatie Leeftijd   Prijs
10/07 - 14/07/2017 Kapellen 7-12 jaar  E99

Week Locatie Leeftijd   Prijs
10/07 - 14/07/2017 Brasschaat MD 7-12 jaar €E99

31/07 - 04/08/2017 Evergem 7-12 jaar €E99
07/08 - 11/08/2017 Opwijk 7-12 jaar €E99
21/08 - 25/08/2017 Ieper 7-12 jaar €E99



Cool
Kids

Circuskamp met circus Picolini

Clowns die gekke fratsen uithalen, jongleurs die zonder moeite vijf 
kegels in de lucht houden en danseressen die de mooiste danspasjes 
bovenhalen. Het leven van een circusartiest lijkt jouw echt wel gewel-
dig te zijn. Je droomt er dan ook van om zelf eens in de spotlights te 
staan van zo’n rood-wit gestreepte tent.

Als dat het geval is, moet je zeker en vast naar ons circuskamp komen! 
Toeval of niet, maar Circus Picolini strijkt bij ons neer met zijn circus-
tent en woonwagens. Samen met de artiesten leren we verschillende 
trucjes en circustechnieken. Maar daar blijft het niet bij. De tent moet 
opgezet worden, er wordt een vertelmoment gehouden en er moet 
een voorstelling voorbereid worden.

De Picolini-artiesten zullen je dan ook heel de tijd professioneel bege-
leiden. Kortom, het wordt een week vol unieke ervaringen! 

Week Locatie Leeftijd   Prijs
24/07 - 28/07/2017 Hoevenen 7-12 jaar € xxxxxx



Extra belangrijke info

Hoe schrijf je het beste op voorhand in ?

Waarom doen we dit?

Feestdagen

Wat is in de prijs inbegrepen ?

de deelnameprijs voor de kriebelweken is steeds een all-inclusive 
prijs:
• GRATIS voor en naopvang van 7.30 u tot 18.00 u
• programma zoals beschreven
• alle materialen
• 10 uurtje - drankje
• 16 uurtje - koekje
• verzekering lichamelijke ongevallen en BA
• begeleiding

De snelste en efficientste manier om je in te schrijven,
is via www.kriebelweken.be

Maak eerst een eigen login aan, waarbij je de stappen dient te vol-
gen. Eenmaal de kinderen toegevoegd zijn aan je account, kan je 
hen inschrijven voor de kriebelweken die ze graag willen doen. 
Gezien de beperkte plaatsen per leeftijdsgroep, raden we u aan om 
niet te lang te wachten met inschrijven.

We kunnen op die manier ook een betere inschatting van het aan-
tal kinderen maken, én we ontlasten de animatoren van een pak 
administratief werk, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan 
uw zoontje/dochtertje! Schrijf dus altijd op voorhand in via onze 
website!!!
De betaling dient onmiddellijk bij inschrijving voldaan te worden 
via overschrijving op onze rekening.

Onze werking loopt gewoon door tijdens de feestdagen.



Onze animatoren

Onze contactgegevens

Onze animatoren komen uit 
verschillende vakken van het 
jeugdwerk.
Ofwel hebben zij ervaring 
opgedaan bij de plaatselijke 
scouts, chiro, ksj, ... ofwel zijn 
ze door erkende monitorencur-
sussen opgeleid !

Op elke vakantie gaan ook een 
aantal stagiairs in opleiding mee 
die ervoor zorgen dat ze kunnen leren van hun collega’s, om
nadien zelf de touwtjes in handen te kunnen nemen !

Wil je meehelpen met Kidskriebels vzw?
Mail naar monitoren@kidskriebels.be 

Kidskriebels vzw

Middenstraat 49

2910 Essen

info@kidskriebels.be 

www.kidskriebels.be Vu
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