
     Heyo ontdekking: voor kinderen van 3 tot 12 jaar zonder overnachting

Krokus | Pasen | Zomer in Oost-Vlaanderen
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 Heyo. Helemaal Helan. 

             en               slaan de handen in elkaar. En als twee 
vakantiekampexperten de koppen bij elkaar steken, geeft 
dat vuurwerk. Reken op een aanbod met voor ieder wat wils! 

De leukste herinneringen maak je op Heyo vakantiekamp. 
Met of zonder overnachting. In binnen- of buitenland. 

 Wild van vakantiekampen

De vakantiekampen worden georganiseerd door Idee Kids vzw 0877.974.714, Zwaantjesstraat 33, 9090 
Melle, RPR Antwerpen en Kriebels en Kuren vzw 0473.485.308, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, RPR 
Antwerpen (beide organisaties worden hierna samen onder de werknaam “Heyo” genoemd).  
Kriebels & Kuren vzw en Idee Kids vzw zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als 
landelijke jeugdvereniging. Kriebels & Kuren vzw is een initiatief van onder meer de stichtende leden Helan 
en Xerius Kinderbijslagfonds. Specificaties en vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van vergissingen 
en drukfouten. De vermelde voordelen en diensten voor Helan klanten zijn enkel geldig vanaf 1/1/2022 voor 
klanten van Helan Onafhankelijk ziekenfonds die in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten. 

Vanaf 1 januari 2022 staan OZ en Partena Ziekenfonds achter jou en je gezondheid. Samen worden ze Helan, één sterk en 
onafhankelijk ziekenfonds in Vlaanderen. Helan is er voor iedereen die bewust wil leven. Helan staat voor een uniek geheel aan 
diensten. Met een vlot draaiend ziekenfonds en betaalbare verzekeringen, maar ook met kinderopvang, thuiszorg, huishoudhulp,  
een gezondheidsshop én de Heyo vakantiekampen natuurlijk. Ben je klant bij Helan? Dan krijg je mooie kortingen op het Heyo 
aanbod. Ontdek alle voordelen op helan.be.
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Waarom Heyo? Daarom!
 -  Altijd een match: meer dan 150 leuke thema’s over meer dan  
100 locaties in binnen- en buitenland. 

 -  Ruimte om te groeien: vakantiekampen, met of zonder overnachting,  
in kleinere of grote groepen, waar je je talenten en interesses  
volop kan ontdekken. Wij groeien met je mee. 

 -  Betrokkenheid en enthousiasme: lieve en ervaren monitoren met  
de nodige pedagogische skills, die altijd voor je klaarstaan.

 -  Voor iedereen: een onafhankelijke vakantiekampexpert die 
een positieve stempel op onze maatschappij drukt.  
Iedereen is welkom bij Heyo.

 -  Je wordt gehoord: we luisteren graag naar je mening.  
Feedback van kinderen, jongeren en hun ouders maken onze  
werking alleen maar beter. 

 Schrijf je nu in via heyo.be
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Spelen, leren en  
samen ontdekken

In deze brochure vind je onze vakantiekampen zonder 
overnachting voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.  
Of zoals wij ze noemen: Heyo ontdekking. 

Spelen, leren, ontdekken. Vakantiekampen waar je iets 
van opsteekt: dat is Heyo ontdekking.  
Eén thema loopt als een rode draad doorheen onze 
kampweek. Kom je mee op ontdekkingstocht?
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Een dag op vakantiekamp
We gaan op vakantiekamp zonder overnachting. Je slaapt dus elke avond lekker in je 
eigen bed. De dag start om 09.00 u. en eindigt om 16.00 u. Je kan wel al vanaf 07.45 u. 
en tot 18.00 u. terecht in de gratis voor- en naopvang. De locatie toveren we om tot een 
heus speelparadijs met muziek en zelfs een springkasteel.

Voor ieder wat wils
We hebben een heleboel thema’s om uit te kiezen. Een week helemaal in teken van 
Lego, de ruimte verkennen of aan de slag met chocolade? Het kan allemaal.  
In welk avontuur duikt jouw zoon of dochter?

Spelen is leren
Het gekozen thema loopt als een rode draad doorheen de kampweek. Aan de hand 
van een verrassende mix aan spel-, crea- en bewegingsactiviteiten steken de kinderen 
elke dag iets op over het vakantiekamp thema. 

Monitoren met een hart voor kinderen

Onze monitoren volgen een pedagogische opleiding en/of hebben al heel wat 
jeugdwerkervaring op de teller. Ze toveren met gemak een glimlach op het gezicht van 
elk kind. Met vragen of zorgen kan je terecht bij de hoofdmonitor.

Talent gespot
We geven kinderen op vakantiekamp de ruimte om nieuwsgierig te zijn en stimuleren 
creativiteit. Ze krijgen alle tools om te ontdekken wat ze graag doen. Zo laten we 
kinderen spontaan groeien.
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Wild van een vakantiekamp  
zonder overnachting? 
Vind de Heyo ontdekking  
locatie dichtst bij jou in de buurt.

Locaties in je buurt

Aalst Binnenstraat- BS De Nieuwe Arend, Binnenstraat 308, 9300 Aalst
Aalst du Parc  - du Parc, Erembodegemstraat 33, 9320 Aalst 
Deinze - VTI Deinze, Leon Declercqstraat 1, 9800 Deinze
Dendermonde - VBS HEHAschool, Werkplaatsstraat, 9200 Dendermonde
Gent Coupure - KTA MoBi, Coupure Rechts 312, 9000 Gent
Gent Ghelamco - Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent
Gent Voskenslaan - Atheneum Voskenslaan, Voskenslaan 60, 9000 Gent
Geraadsbergen - De Zeppelin, Boelarestraat 1, 9500 Geraardsbergen
Melle - Paters Jozefieten, Brusselsesteenweg 459, 9090 Melle
Oosterzele - VBS, Dorp 48, 9860 Oosterzele
Oudenaarde - KBO St.-Jozef, Vlaanderenstraat 4, 9700 Oudenaarde
Sint-Martens-Latem - VBS, Latemstraat 30, 9830 Sint-Martens-Latem
Sint-Niklaas - OLVP, Spoorweglaan 15, 9100 Sint-Niklaas
Temse nieuw - De Klimroos, Clemens de Landtsheerlaan 5, 9140 Temse
Ursel nieuw - Sint-Medardus Basisschool, Hendelstraat 9, 9910 Ursel
Wetteren - Mariagaard vzw, Oosterzelesteenweg 80, 9230 Wetteren
Zeveneken - Leefschool Eikenkring, Zeveneken-Dorp 6, 9080 Zeveneken
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Kortingen
Helan-klanten genieten van een fijne korting op de prijs, 
minimum 10 euro korting voor kampen zonder  
overnachting. Je kan deze verzilveren door bij het  
inschrijven onder de rubriek ‘korting’ te kiezen voor 
‘Helan’ (nu nog Partena en OZ). Daaronder vul je het 
klantnummer van je kind in.

Wist je trouwens dat Helan-klanten één gratis Heyo  
ontdekking vakantiekamp* krijgen in het jaar dat hun 
zoon of dochter 3 jaar wordt? Alle info vind je via heyo.be. 

Ook niet-Helan-klanten kunnen profiteren van tal van 
leuke kortingen. Surf naar heyo.be/korting om ze  
allemaal te ontdekken. Kortingen zijn niet cumuleerbaar,  
de hoogste korting telt. De Helan-prijs is ook een korting.

*onder voorbehoud van goedkeuring CDZ

Inschrijven
Je kan heel eenvoudig online inschrijven voor een 
vakantiekamp via heyo.be. Ook telefonisch helpen we 
je graag verder. Je kan ons bereiken op 09 210 80 00. 

Schreef je in het verleden in voor een Idee Kidskamp?  
Da's extra gemakkelijk. Je kan dit account blijven  
gebruiken om in te schrijven voor een Heyo vakantiekamp. 

Je oude K&K-account werkt niet op de nieuwe  
Heyo website. Een nieuw account aanmaken  
gebeurt automatisch bij de eerste inschrijving. 
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kleuter  |  3 - 4  jaar  |  € 140  |   Schrijf je nu in via heyo.be

pasenkrokus zomer
28/02 - 04/03 04/04 - 08/04 11/04 - 15/04 04/07 - 08/07 11/07 - 15/07 18/07 - 22/07

4 kampdagen i.p.v. 5

Aalst Binnenstraat - - - Bubbels en bellen Duploweek - - Op berenavontuur! Ridders en prinsessen De koekjesfabriek Het zandkasteel -

Aalst du Parc - Het circus komt Piraten aan boord Dag zon, dag maan De bezige bijtjes Later als ik groot ben Op berenavontuur! Elfjes en kabouters Bij de brandweer Bubbels en bellen Duploweek Diep in de zee

Deinze - Op berenavontuur! - Kleuterdisco Duploweek Bij de brandweer Het circus komt Piraten aan boord De bezige bijtjes - - -

Dendermonde Dag zon, dag maan De boerderij Diep in de zee - Elfjes en kabouters Duploweek Bubbels en bellen Het circus komt Kleuterdisco Ridders en prinsessen - -

Gent Coupure - Kleuterdisco - Ridders en prinsessen Dag zon, dag maan - - Diep in de zee Bubbels en bellen Het zandkasteel Bij de brandweer -

Gent Ghelamco - - - Duploweek Ridders en prinsessen - - - Elfjes en kabouters Op berenavontuur! Dag zon, dag maan De bezige bijtjes

Gent Voskenslaan Het circus komt De koekjesfabriek Elfjes en kabouters De bezige bijtjes Op berenavontuur! - De boerderij Later als ik groot ben Het zandkasteel Piraten aan boord Kleuterdisco -

Geraardsbergen - Later als ik groot ben - De boerderij Duploweek - - - Piraten aan boord Diep in de zee Op berenavontuur! -

Melle - Piraten aan boord De koekjesfabriek Het zandkasteel Later als ik groot ben Kleuterdisco Dag zon, dag maan De bezige bijtjes Op berenavontuur! Het circus komt Elfjes en kabouters -

Oosterzele - De boerderij - Later als ik groot ben Het circus komt - - - De koekjesfabriek Ridders en prinsessen Piraten aan boord -

Oudenaarde - Het zandkasteel Kleuterdisco Bij de brandweer Bubbels en bellen - De bezige bijtjes Duploweek Het circus komt Dag zon, dag maan Op berenavontuur! -

St.-Martens-Latem Elfjes en kabouters De koekjesfabriek - Piraten aan boord Bij de brandweer - - - Later als ik groot ben De bezige bijtjes Diep in de zee -

Sint-Niklaas Kleuterdisco Ridders en prinsessen Bubbels en bellen Diep in de zee De koekjesfabriek Dag zon, dag maan De bezige bijtjes Bij de brandweer Duploweek Later als ik groot ben Het circus komt -

Temse (nieuw) De bezige bijtjes Het zandkasteel - De boerderij Diep in de zee - - - Piraten aan boord Later als ik groot ben Bij de brandweer -

Ursel (nieuw) Op berenavontuur! Bij de brandweer - - Ridders en prinsessen Bubbels en bellen - - Het circus komt Kleuterdisco - -

Wetteren Diep in de zee Elfjes en kabouters - Later als ik groot ben Piraten aan boord Ridders en prinsessen De bezige bijtjes De koekjesfabriek Dag zon, dag maan Bij de brandweer - -

Zeveneken - Dag zon, dag maan - Op berenavontuur! Het zandkasteel - - - Het circus komt Diep in de zee Kleuterdisco -
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kleuter  |  3 - 4  jaar  |  € 140  |  Vakantiekampen op maat voor kleuters vanaf 3 jaar  
die zonder middagdutje en luier kunnen.

zomer
18/07 - 22/07

4 kampdagen i.p.v. 5
01/08 - 05/08 15/08 - 19/08

4 kampdagen i.p.v. 5
25/07 - 29/07 08/08 - 12/08 22/08 - 26/08 29/08 - 31/08

3 kampdagen i.p.v. 5

Aalst Binnenstraat - - - Bubbels en bellen Duploweek - - Op berenavontuur! Ridders en prinsessen De koekjesfabriek Het zandkasteel -

Aalst du Parc - Het circus komt Piraten aan boord Dag zon, dag maan De bezige bijtjes Later als ik groot ben Op berenavontuur! Elfjes en kabouters Bij de brandweer Bubbels en bellen Duploweek Diep in de zee

Deinze - Op berenavontuur! - Kleuterdisco Duploweek Bij de brandweer Het circus komt Piraten aan boord De bezige bijtjes - - -

Dendermonde Dag zon, dag maan De boerderij Diep in de zee - Elfjes en kabouters Duploweek Bubbels en bellen Het circus komt Kleuterdisco Ridders en prinsessen - -

Gent Coupure - Kleuterdisco - Ridders en prinsessen Dag zon, dag maan - - Diep in de zee Bubbels en bellen Het zandkasteel Bij de brandweer -

Gent Ghelamco - - - Duploweek Ridders en prinsessen - - - Elfjes en kabouters Op berenavontuur! Dag zon, dag maan De bezige bijtjes

Gent Voskenslaan Het circus komt De koekjesfabriek Elfjes en kabouters De bezige bijtjes Op berenavontuur! - De boerderij Later als ik groot ben Het zandkasteel Piraten aan boord Kleuterdisco -

Geraardsbergen - Later als ik groot ben - De boerderij Duploweek - - - Piraten aan boord Diep in de zee Op berenavontuur! -

Melle - Piraten aan boord De koekjesfabriek Het zandkasteel Later als ik groot ben Kleuterdisco Dag zon, dag maan De bezige bijtjes Op berenavontuur! Het circus komt Elfjes en kabouters -

Oosterzele - De boerderij - Later als ik groot ben Het circus komt - - - De koekjesfabriek Ridders en prinsessen Piraten aan boord -

Oudenaarde - Het zandkasteel Kleuterdisco Bij de brandweer Bubbels en bellen - De bezige bijtjes Duploweek Het circus komt Dag zon, dag maan Op berenavontuur! -

St.-Martens-Latem Elfjes en kabouters De koekjesfabriek - Piraten aan boord Bij de brandweer - - - Later als ik groot ben De bezige bijtjes Diep in de zee -

Sint-Niklaas Kleuterdisco Ridders en prinsessen Bubbels en bellen Diep in de zee De koekjesfabriek Dag zon, dag maan De bezige bijtjes Bij de brandweer Duploweek Later als ik groot ben Het circus komt -

Temse (nieuw) De bezige bijtjes Het zandkasteel - De boerderij Diep in de zee - - - Piraten aan boord Later als ik groot ben Bij de brandweer -

Ursel (nieuw) Op berenavontuur! Bij de brandweer - - Ridders en prinsessen Bubbels en bellen - - Het circus komt Kleuterdisco - -

Wetteren Diep in de zee Elfjes en kabouters - Later als ik groot ben Piraten aan boord Ridders en prinsessen De bezige bijtjes De koekjesfabriek Dag zon, dag maan Bij de brandweer - -

Zeveneken - Dag zon, dag maan - Op berenavontuur! Het zandkasteel - - - Het circus komt Diep in de zee Kleuterdisco -
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kleuter  |  5 - 6  jaar  |  € 140

pasenkrokus zomer

 Schrijf je nu in via heyo.be

28/2 - 04/03 04/04 - 08/04 11/04 - 15/04 04/07 - 08/07 11/07 - 15/07 18/07 - 22/07
4 kampdagen i.p.v. 5

Aalst du Parc - Onder de sterrenhemel Kliederkladderkamp Piloot hoog en droog Sprookjesland De techniekfabriek Waar komt dat vandaan? Op kamp met Vos en Haas Reis door je lichaam Op safari! De kikkerprins Zotte dozenkamp

Aalst Binnenstraat - - - Beestenboel Kliederkladderkamp - - Planeet aarde Piloot hoog en droog Dinosauriërs Verkleedfeest -

Deinze - Waar komt dat vandaan? - Op safari! Sprookjesland Verkleedfeest De kikkerprins Onder de sterrenhemel Tosti’s en smoothies - - -

Dendermonde Kliederkladderkamp Dinosauriërs Piloot hoog en droog - Op kamp met Vos en Haas Tosti’s en smoothies Op safari! Verkleedfeest Beestenboel Sprookjesland - -

Gent Coupure - Piloot hoog en droog - Onder de sterrenhemel De moestuin - - Op safari! Op kamp met Vos en Haas Kliederkladderkamp Zotte dozenkamp -

Gent Ghelamco - - - Reis door je lichaam Op safari! - - - Planeet aarde Onder de sterrenhemel Kliederkladderkamp Sprookjesland

Gent Voskenslaan De techniekfabriek Reis door je lichaam Planeet aarde Verkleedfeest Dinosauriërs - Kokeneteke Waar komt dat vandaan? Op safari! Beestenboel Op kamp met Vos en Haas -

Geraardsbergen - Planeet aarde - Beestenboel De kikkerprins - - - Waar komt dat vandaan? Piloot hoog en droog Op safari! -

Melle - Zotte dozenkamp De techniekfabriek De moestuin Beestenboel Op kamp met Vos en Haas Kliederkladderkamp Dinosauriërs Sprookjesland Verkleedfeest Reis door je lichaam -

Oosterzele - De techniekfabriek - Tosti’s en smoothies Reis door je lichaam - - - De kikkerprins Op safari! Sprookjesland -

Oudenaarde - De kikkerprins De moestuin Op kamp met Vos en Haas Zotte dozenkamp - Beestenboel De techniekfabriek Reis door je lichaam Dinosauriërs Tosti’s en smoothies -

St.-Martens-Latem Piloot hoog en droog Onder de sterrenhemel - Op safari! Kokeneteke - - - De techniekfabriek Planeet aarde Waar komt dat vandaan? -

Sint-Niklaas Sprookjesland Verkleedfeest Planeet aarde Waar komt dat vandaan? Zotte dozenkamp Op safari! Onder de sterrenhemel Beestenboel Dinosauriërs De techniekfabriek De moestuin -

Temse (nieuw) Op safari! Sprookjesland - De techniekfabriek Onder de sterrenhemel - - - Verkleedfeest De kikkerprins Tosti’s en smoothies -

Ursel (nieuw) Waar komt dat vandaan? Tosti’s en smoothies - - Piloot hoog en droog Reis door je lichaam - - De moestuin Sprookjesland - -

Wetteren Dinosauriërs Beestenboel - Zotte dozenkamp Waar komt dat vandaan? Verkleedfeest De techniekfabriek De kikkerprins Kliederkladderkamp Piloot hoog en droog - -

Zeveneken - De kikkerprins - Dinosauriërs Verkleedfeest - - - Beestenboel Reis door je lichaam Piloot hoog en droog -
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kleuter  |  5 - 6  jaar  |  € 140

zomer
18/07 - 22/07

4 kampdagen i.p.v. 5
01/08 - 05/08 15/08 - 19/08

4 kampdagen i.p.v. 5
25/07 - 29/07 08/08 - 12/08 22/08 - 26/08 29/08 - 31/08

3 kampdagen i.p.v. 5

Aalst du Parc - Onder de sterrenhemel Kliederkladderkamp Piloot hoog en droog Sprookjesland De techniekfabriek Waar komt dat vandaan? Op kamp met Vos en Haas Reis door je lichaam Op safari! De kikkerprins Zotte dozenkamp

Aalst Binnenstraat - - - Beestenboel Kliederkladderkamp - - Planeet aarde Piloot hoog en droog Dinosauriërs Verkleedfeest -

Deinze - Waar komt dat vandaan? - Op safari! Sprookjesland Verkleedfeest De kikkerprins Onder de sterrenhemel Tosti’s en smoothies - - -

Dendermonde Kliederkladderkamp Dinosauriërs Piloot hoog en droog - Op kamp met Vos en Haas Tosti’s en smoothies Op safari! Verkleedfeest Beestenboel Sprookjesland - -

Gent Coupure - Piloot hoog en droog - Onder de sterrenhemel De moestuin - - Op safari! Op kamp met Vos en Haas Kliederkladderkamp Zotte dozenkamp -

Gent Ghelamco - - - Reis door je lichaam Op safari! - - - Planeet aarde Onder de sterrenhemel Kliederkladderkamp Sprookjesland

Gent Voskenslaan De techniekfabriek Reis door je lichaam Planeet aarde Verkleedfeest Dinosauriërs - Kokeneteke Waar komt dat vandaan? Op safari! Beestenboel Op kamp met Vos en Haas -

Geraardsbergen - Planeet aarde - Beestenboel De kikkerprins - - - Waar komt dat vandaan? Piloot hoog en droog Op safari! -

Melle - Zotte dozenkamp De techniekfabriek De moestuin Beestenboel Op kamp met Vos en Haas Kliederkladderkamp Dinosauriërs Sprookjesland Verkleedfeest Reis door je lichaam -

Oosterzele - De techniekfabriek - Tosti’s en smoothies Reis door je lichaam - - - De kikkerprins Op safari! Sprookjesland -

Oudenaarde - De kikkerprins De moestuin Op kamp met Vos en Haas Zotte dozenkamp - Beestenboel De techniekfabriek Reis door je lichaam Dinosauriërs Tosti’s en smoothies -

St.-Martens-Latem Piloot hoog en droog Onder de sterrenhemel - Op safari! Kokeneteke - - - De techniekfabriek Planeet aarde Waar komt dat vandaan? -

Sint-Niklaas Sprookjesland Verkleedfeest Planeet aarde Waar komt dat vandaan? Zotte dozenkamp Op safari! Onder de sterrenhemel Beestenboel Dinosauriërs De techniekfabriek De moestuin -

Temse (nieuw) Op safari! Sprookjesland - De techniekfabriek Onder de sterrenhemel - - - Verkleedfeest De kikkerprins Tosti’s en smoothies -

Ursel (nieuw) Waar komt dat vandaan? Tosti’s en smoothies - - Piloot hoog en droog Reis door je lichaam - - De moestuin Sprookjesland - -

Wetteren Dinosauriërs Beestenboel - Zotte dozenkamp Waar komt dat vandaan? Verkleedfeest De techniekfabriek De kikkerprins Kliederkladderkamp Piloot hoog en droog - -

Zeveneken - De kikkerprins - Dinosauriërs Verkleedfeest - - - Beestenboel Reis door je lichaam Piloot hoog en droog -
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lager  |  6 - 12  jaar  |  € 145

pasenkrokus

 Schrijf je nu in via heyo.be

zomer
28/02 - 04/03 04/04 - 08/04 11/04 - 15/04 04/07 - 08/07 11/07 - 15/07 18/07 - 22/07

4 kampdagen i.p.v. 5

Aalst du Parc - Striptekenkamp
IJsprinsessen

Sterren op de catwalk
Grote kunst voor kleine kenners

De textielmobiel
Expeditie Rob en Son

Dwengo roboticakamp
Circuskamp

Danskamp
Tijdsreizigers

Politiekamp
Hotel special

Bouwkamp
For Girls Only!

Haar & stijl
Spel XL

Secret agents
Juweelstudio

Groene vingers
Bamboostic

Sterren en kometen
#showtime

Deinze - Fun on wheels
Zoet & gezond met Madam Bakster - Smartphonefotografie

Secret agents
Reptikamp

Hotel special
Groene vingers
Kraak de code

Cups, cakes en whoopies
Uitvinderskamp

Kunst = kinderspel
Muziekmakers

Knap vakmanschap!
#showtime - - -

Dendermonde Knap vakmanschap!
Musicalkamp

Dierenmanieren
Bouwkamp

Filmlabo
Pizza, pasta, pronto! - Circuskamp

Taart!
Reptikamp

For Girls Only!
#showtime

Secret agents
Chocoladekamp

Grote kunst voor kleine kenners
Zoet & gezond met Madam Bakster 

Uitvinderskamp
Tea, scones & cookies

Kunst = kinderspel - -

Gent Coupure - Haar & stijl
Sterren en kometen - Tovenaarskamp

Juweelstudio
Bouwkamp

Sterren op de catwalk - - Legokamp
Smartphonefotografie

De textielmobiel
Kunst = kinderspel

For Girls Only!
Circuskamp

#showtime
Uitvinderskamp -

Gent Ghelamco - - - Kunst = kinderspel Spel XL - - - Circuskamp Kraak de code Sterren en kometen Grote kunst voor kleine  kenners

Gent Voskenslaan Streetlife
Zoet & gezond met Madam Bakster

Kids bandcamp
Kunst = kinderspel

Legokamp
Haar & stijl

Sterren en kometen
Musicalkamp

Danskamp
Anime: van schets tot serie - Dierenmanieren

Circuskamp
Expeditie Rob en Son
Sterren op de catwalk

Bamboostic
Tea, scones & cookies

Creatool zeepkistenrace
#showtime

Politiekamp
Cups, cakes en whoopies -

Geraardsbergen - Chocoladekamp - Dierenmanieren Secret agents - - - Fotografiekamp Filmlabo Spel XL -

Melle - Knap vakmanschap!
Grote kunst voor kleine kenners

Cups, cakes en whoopies
Uitvinderskamp

Bouwkamp - Kids bandcamp
Zoet & gezond met Madam Bakster

Bloggen en Vloggen - Tovenaarskamp
WWF-natuurbeschermers kamp

Expeditie Rob en Son
Haar & stijl

Tijdsreizigers
For Girls Only!

Chocoladekamp
Legokamp

Musicalkamp
Pizza, pasta, pronto!

Danskamp - Groene vingers
Sterren en kometen

Missie digitaal - Tatertheater
Kunst = kinderspel -

Oosterzele - Dierenmanieren - Striptekenkamp Sterren en kometen - - - Bloggen en Vloggen Kraak de code Pizza, pasta, pronto! -

Oudenaarde - Danskamp
Spel XL

Ster zoekt chef
Secret agents

Filmlabo
#showtime

Fun on wheels
Chocoladekamp - Groene vingers

Legokamp
Knap vakmanschap!

Tea, scones & cookies
Cups, cakes en whoopies

Streetlife
Tijdsreizigers

For Girls Only!
Uitvinderskamp

Taart! -

St.-Martens-Latem Kraak de code Bloggen en Vloggen - Chocoladekamp Uitvinderskamp - - - Hotel special Grote kunst voor kleine kenners Groene vingers -

Sint-Niklaas Bouwkamp
Muziekmakers

Tovenaarskamp
Taalproject: Let’s cook!

Hotel special
Spel XL

Groene vingers
Fotografiekamp

Magische illusies
For Girls Only!

Streetlife
De textielmobiel

Musicalkamp
Politiekamp

Cups, cakes en whoopies
Reptikamp

Dwengo roboticakamp
Snackfestival

Zoet & gezond met Madam Bakster
Tijdsreizigers

Chocoladekamp
Legokamp -

Temse (nieuw) Elektronica!
Grote kunst voor kleine kenners

Chocoladekamp
Tijdsreizigers - Dierenmanieren

Legokamp
Secret agents

Sterren op de catwalk - - - Juweelstudio
Sterren en kometen

Bouwkamp
For Girls Only!

Fun on wheels
Tatertheater -

Ursel (nieuw) Circuskamp Spel XL - - Chocoladekamp Kids bandcamp - - Groene vingers Striptekenkamp - -

Wetteren Danskamp
Kunst = kinderspel

Magische illusies
Streetlife - Reptikamp

For Girls Only!
Groene vingers

Filmlabo
Spel XL

Zoet & gezond met Madam Bakster
Kids bandcamp

Creatool zeepkistenrace
Taart!

Sterren en kometen
Missie digitaal
Tatertheater

Cups, cakes en whoopies
Legokamp - -

Zeveneken - Kunst = kinderspel - Spel XL Striptekenkamp - - - Secret agents Sterren en kometen Kids bandcamp -
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lager  |  6 - 12  jaar  |  € 145

zomer
18/07 - 22/07

4 kampdagen i.p.v. 5
01/08 - 05/08 15/08 - 19/08

4 kampdagen i.p.v. 5
25/07 - 29/07 08/08 - 12/08 22/08 - 26/08 29/08 - 31/08

3 kampdagen i.p.v. 5

Aalst du Parc - Striptekenkamp
IJsprinsessen

Sterren op de catwalk
Grote kunst voor kleine kenners

De textielmobiel
Expeditie Rob en Son

Dwengo roboticakamp
Circuskamp

Danskamp
Tijdsreizigers

Politiekamp
Hotel special

Bouwkamp
For Girls Only!

Haar & stijl
Spel XL

Secret agents
Juweelstudio

Groene vingers
Bamboostic

Sterren en kometen
#showtime

Deinze - Fun on wheels
Zoet & gezond met Madam Bakster - Smartphonefotografie

Secret agents
Reptikamp

Hotel special
Groene vingers
Kraak de code

Cups, cakes en whoopies
Uitvinderskamp

Kunst = kinderspel
Muziekmakers

Knap vakmanschap!
#showtime - - -

Dendermonde Knap vakmanschap!
Musicalkamp

Dierenmanieren
Bouwkamp

Filmlabo
Pizza, pasta, pronto! - Circuskamp

Taart!
Reptikamp

For Girls Only!
#showtime

Secret agents
Chocoladekamp

Grote kunst voor kleine kenners
Zoet & gezond met Madam Bakster 

Uitvinderskamp
Tea, scones & cookies

Kunst = kinderspel - -

Gent Coupure - Haar & stijl
Sterren en kometen - Tovenaarskamp

Juweelstudio
Bouwkamp

Sterren op de catwalk - - Legokamp
Smartphonefotografie

De textielmobiel
Kunst = kinderspel

For Girls Only!
Circuskamp

#showtime
Uitvinderskamp -

Gent Ghelamco - - - Kunst = kinderspel Spel XL - - - Circuskamp Kraak de code Sterren en kometen Grote kunst voor kleine  kenners

Gent Voskenslaan Streetlife
Zoet & gezond met Madam Bakster

Kids bandcamp
Kunst = kinderspel

Legokamp
Haar & stijl

Sterren en kometen
Musicalkamp

Danskamp
Anime: van schets tot serie - Dierenmanieren

Circuskamp
Expeditie Rob en Son
Sterren op de catwalk

Bamboostic
Tea, scones & cookies

Creatool zeepkistenrace
#showtime

Politiekamp
Cups, cakes en whoopies -

Geraardsbergen - Chocoladekamp - Dierenmanieren Secret agents - - - Fotografiekamp Filmlabo Spel XL -

Melle - Knap vakmanschap!
Grote kunst voor kleine kenners

Cups, cakes en whoopies
Uitvinderskamp

Bouwkamp - Kids bandcamp
Zoet & gezond met Madam Bakster

Bloggen en Vloggen - Tovenaarskamp
WWF-natuurbeschermers kamp

Expeditie Rob en Son
Haar & stijl

Tijdsreizigers
For Girls Only!

Chocoladekamp
Legokamp

Musicalkamp
Pizza, pasta, pronto!

Danskamp - Groene vingers
Sterren en kometen

Missie digitaal - Tatertheater
Kunst = kinderspel -

Oosterzele - Dierenmanieren - Striptekenkamp Sterren en kometen - - - Bloggen en Vloggen Kraak de code Pizza, pasta, pronto! -

Oudenaarde - Danskamp
Spel XL

Ster zoekt chef
Secret agents

Filmlabo
#showtime

Fun on wheels
Chocoladekamp - Groene vingers

Legokamp
Knap vakmanschap!

Tea, scones & cookies
Cups, cakes en whoopies

Streetlife
Tijdsreizigers

For Girls Only!
Uitvinderskamp

Taart! -

St.-Martens-Latem Kraak de code Bloggen en Vloggen - Chocoladekamp Uitvinderskamp - - - Hotel special Grote kunst voor kleine kenners Groene vingers -

Sint-Niklaas Bouwkamp
Muziekmakers

Tovenaarskamp
Taalproject: Let’s cook!

Hotel special
Spel XL

Groene vingers
Fotografiekamp

Magische illusies
For Girls Only!

Streetlife
De textielmobiel

Musicalkamp
Politiekamp

Cups, cakes en whoopies
Reptikamp

Dwengo roboticakamp
Snackfestival

Zoet & gezond met Madam Bakster
Tijdsreizigers

Chocoladekamp
Legokamp -

Temse (nieuw) Elektronica!
Grote kunst voor kleine kenners

Chocoladekamp
Tijdsreizigers - Dierenmanieren

Legokamp
Secret agents

Sterren op de catwalk - - - Juweelstudio
Sterren en kometen

Bouwkamp
For Girls Only!

Fun on wheels
Tatertheater -

Ursel (nieuw) Circuskamp Spel XL - - Chocoladekamp Kids bandcamp - - Groene vingers Striptekenkamp - -

Wetteren Danskamp
Kunst = kinderspel

Magische illusies
Streetlife - Reptikamp

For Girls Only!
Groene vingers

Filmlabo
Spel XL

Zoet & gezond met Madam Bakster
Kids bandcamp

Creatool zeepkistenrace
Taart!

Sterren en kometen
Missie digitaal
Tatertheater

Cups, cakes en whoopies
Legokamp - -

Zeveneken - Kunst = kinderspel - Spel XL Striptekenkamp - - - Secret agents Sterren en kometen Kids bandcamp -
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De kleinschalige  
vakantiekampen  
van Heyo groei

Onder de noemer Heyo groei werkt Heyo samen met kinderpraktijken. 
Kinderen en jongeren gaan er in een kleinschalige, huiselijke sfeer 
op vakantiekamp. Je persoonlijke ontwikkeling: daar draait het om bij 
Heyo groei. Via creatieve opdrachten, ontspanning en plezier worden 
ze aangemoedigd zichzelf beter te leren kennen. Je goed voelen staat 
daarbij centraal.

Zo organiseert Kinderpraktijk WaaW Welzijn in Drongen vakantie-
kampen waarbij deelnemers van verschillende leeftijden samen in 
een groep zitten. De nadruk ligt op samen spelen en zorgen voor 
elkaar. Je ontdekt hun aanbod via heyo.be. 
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Vakantiekampen  
met overnachting

 Schrijf je nu in via heyo.be

Bij Heyo is er voor ieder wat wils. Ook voor als je graag blijft slapen op 
vakantiekamp! Avontuurlijke vakantiekampen in het buitenland of een 
sportieve keuze dichterbij. Ontdek er hier alles over. 

Heyo beleving
Nieuwe vrienden maken en samen herinneringen voor het leven  
verzamelen: dat is Heyo beleving! Trek eropuit met onze geweldige 
monitoren. De Italiaanse berglucht opsnuiven, de Spaanse stranden 
ontdekken of ravotten in het Belgisch binnenland: het kan allemaal. 

Heyo expert
Dompel je helemaal onder in wat je leuk vindt. Sport, muziek en zoveel 
meer: alles kan bij Heyo expert. Onze specialisten duiken met je mee de 
diepte in en halen het beste in je naar boven. Paardrijden, dans of zang. 
Je hebt maar te kiezen. 
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Vakantiekampen met en zonder overnachting voor kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar.
Contacteer ons via info@heyo.be - 09 210 80 00 - heyo.be.

 V.U.:  Rik Selleslaghs - Boomsesteenweg 5 - 2610 Wilrijk - 12/2021

“Kinderen en jongeren spontaan laten groeien  
door samen te  ontdekken   en te beleven.”

Schrijf je 
nu in via 
heyo.be


