
Veertjes zomerkampen 2022 

Verhaaltjes kamp 
4-5-6 juli 2022 

(9 tot 12 jaar) 

 

Info en inschrijvingen 
 

www.veertjes.be 
0494 15 49 95 

Superhelden kamp 
12-13-14 juli 2022 

(5 tot 9 jaar) 

Hartjesmagie 
18-19-20 juli 2022 

(5 tot 9 jaar) 



Verhaaltjes kamp 
4-5-6 juli 2022 

(9 tot 12 jaar) 
 

Ben je op zoek naar een gezellig, rus-
tig kampje waar je helemaal jezelf 
kan en mag zijn? Hou je van lezen, 
verhalen luisteren, kijken of zelf ver-
zinnen? In verhaaltjeskamp worden 
verhalen voorgelezen die de basis 
vormen voor ons verdere programma. 
Daarin gaan we knutselen, verven, 
knippen, plakken, spelen, dansen en 
alles maar wat bij het verhaal past! 
We reflecteren over het verhaal en 
doen oefeningen en spelletjes waarbij 
het verhaaltje ons ook iets over ons-
zelf kan leren. We creëren onze eigen 
verhaaltjes om zo met een zelfge-
maakt boek naar huis te gaan! 

 

Superhelden kamp 
12-13-14 juli 2022 

(5 tot 9 jaar) 
 

Iedereen draagt superkrachten in 
zich! Sommige superkrachten van 
jezelf ken je al, andere moet je nog 
ontdekken. Op superhelden kamp ont-
moet je andere superhelden en gaan 
we samen op zoek naar onze, nog 
verborgen, super powers! We gaan 
spieken bij de superhelden die al be-
staan of we dingen van hen kunnen 
leren en creëren onze eigen super-
held: de superman en/of vrouw die we 
graag zouden willen zijn! 

Hartjesmagie 
18-19-20 juli 2022 

(5 tot 9 jaar) 
 

Ben je op zoek naar een lief kampje 
dat een tikkeltje toverkracht bevat? In 
hartjesmagie exploreren we volop al-
les wat met hartjes te maken heeft! 
Wat vindt ons hartje leuk? Wie ziet ons 
hartje graag? We knutselen hartjes in 
alle vormen en maten. We knutselen 
ons eigen eiland waarop alles komt 
waar ons hart naar verlangt! We bak-
ken koekjes zonder oven (magie!) om 
te geven aan degene waaraan ons 
hart behoort. We luisteren en leren 
over hartverwarmende en magische 
verhalen! 

Bij Veertjes:  
- zijn er veel magjes en weinig moetjes 
- gaat er veel aandacht naar de  
  gevoelens en eigenheid van je kind 
- stimuleren we veerkracht  
- werken we in kleine groepen (max10) 

Basisschool Driessprong (Gaversesteenweg 126 in Deinze)  
 
 
 
€ 90/ 3 dagen (eigen lunch meebrengen, tussendoortjes 
zijn inbegrepen) 


