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Een vervelend beestje zorgde dit jaar voor veranderingen.
Sommige waren wat moeilijk, andere vernieuwend. Met de nodige
aanpassingen, veel begrip en vertrouwen van jullie - ouders - en de
ongelofelijke inzet van onze animatoren, hebben we er een
prachtige vakantie van gemaakt.

Een bedanking aan iedereen die op één of andere manier
meegeholpen heeft aan de voorbije kampperiode is zeker op zijn
plaats. Aan alle kinderen, ouders, animatoren, teamleden, logistieke
ondersteuning, directies en leerkrachten van de school... 
Een welgemeende dankjewel!

Dit jaar gaan we nog een stapje verder. 
Na een succesvolle eerste editie van onze tienerkampen bieden
we dit jaar 4 vernieuwde tienerthema's aan. Helemaal nieuw dit jaar
zijn de buitenspeelkampen. We hebben twee geweldige locaties
met een prachtig natuurdomein die schreeuwen om ontdekt te
worden. Bij onze creatieve themakampen gaat Kriki dan weer op
ontdekking in Sprookjesland.

We hopen je snel weer te mogen ontmoeten op één van onze
locaties.

Vrolijke groeten, 

Annemie, Clara, Haike, Jan, Laura, Leen 
en al onze enthousiaste monitoren.

Een jaar om nooit meer te vergeten

Er was eens . . .

2021 staat in de startblokken

. . .  en ze speelden nog lang en gelukkig!



Kom je mee op
Kriebelkamp?

Kriebelkampen? Dat zijn kampen waarop je
geweldige avonturen beleeft. Kom je mee ons
kampaanbod ontdekken? 
We hebben voor ieder wat wils!

Creatieve themakampen

Tienerkampen

Buitenspeelkampen

Dit zijn de kriebelkampen zoals je ze - misschien - al kent.
Hier spelen en knutselen we erop los met kinderen
tussen 3 en 10 jaar oud.

Net zoals vorige zomer kunnen jonge tieners tussen 10
en 13 jaar hier terecht voor een flinke portie creatief,
sportief & educatief plezier!

Ons nieuwste broertje is geboren: de buitenspeelkampen!
Op twee bijzondere locaties zullen we hier heerlijk ravotten,
klimmen en klauteren in de vrije natuur!



Maarkedal
VBS Maarkedal - De Talentboog
Glorieuxstraat 4, 9681 Nukerke

Tussendoortje
inbegrepen

Kamplocaties

Kruisem
De Keimolen
Olsensesteenweg 2, 9770 Kruisem

Waregem
Het Biezebos: Zultseweg 9
College: Stationsstraat 85

Oudenaarde
KBO Eine: Omloop
KBO Leupegem: Vontstraat 35

Gavere
VBS Asper
Steenweg 41, 9890 Asper

Ronse
Landelijke Steinerschool
Elzeelsesteenweg 647, 7890 Ronse

Kaster
Leefschool Groene Poortje
Groeningestraat 11, 8570 Anzegem

Oud-Heverlee
Maurits Noëstraat 15, 
3050 Oud-Heverlee

Beerse
GC 't Heilaar
Heilaarstraat 35, 2340 Beerse

Kapelle-op-den-bos
GBS Het Kiezeltje
Het Jeugdontmoetingscentrum
De Oude Pastorie

Vichte
VBS De Ranke
Kerklaan 4, Anzegem

Sint-Eloois-Vijve
Duizendpluspoot
Remi-Baertlaan 2, 8793 Waregem

Deerlijk
VBS Sint Lodewijk
Pladijsstraat 296, 8540 Deerlijk

Met warme maaltijd

Kortrijk
Par'azaar Polyvalente zaal
Kortrijksestraat 70, 8501 Heule



Kamplocaties 

Gent
Het SLC: Keizer Karelstraat 12
Crombeen: Tentoonstellingslaan 4

Dikkelvenne
VBS Dol-fijn
Bossemstraat 2, 9890 Dikkelvenne

Semmerzake
De Vliegenier
Opperweg 8, 9890 Semmerzake

Zwalm
De Kaaihoeve
Oude Scheldestraat 16, 9630 Zwalm

Hoe schrijf ik in?
Heb je het kamp van je dromen gespot? Dan kan je heel eenvoudig
inschrijven via onze website www.kriebelkampen.com. Zoek je kamp
en schrijf je in via je persoonlijke gezinsaccount.

Alle kriebelkampen starten hun dag om 9u en ronden deze af om
16u30. Er is telkens een uurtje opvang voor en na voorzien.

Meer info op www.kriebelkampen.com!

Met eigen lunchpakket

Kluisbergen
De Konijnenaarde
Hoogstad 16, 9690 Kluisbergen

Wist je dat je bij een inschrijving bovendien recht hebt op een fiscaal
attest en attest voor je mutualiteit? Na afloop van het kamp ontvang je
deze documenten automatisch in je mailbox. 

Anzegem
Centrumschool: Kerkstraat 91
De Verrekijker: Blaarhoekstraat 5



Deze zomer kunnen jouw tieners tussen 10 en 13 jaar opnieuw bij
ons terecht. Deze educatieve kampen zijn een aaneenschakeling
van workshops in thema.

Tienerkampen

Nieuw
aanbod!

Theaterkamp

STEM voor beginners

Kunstkenners

Wiskundeknobbels

Altijd al een eigen theaterstuk in elkaar willen puzzelen? 
We leren je graag de kneepjes van het vak.

Met een focus op wetenschap en techniek verkennen we alle
vakgebieden van STEM op een speelse manier. Timmeren,
solderen of experimenteren: niets is ons te gek!

Tijdens deze academie komen verschillende creatieve
technieken aan bod. Schilderen op doek, cartoontekenen,
beeldhouwen... Hier leren we meer dan enkel tekenen!

Is rekenen helemaal je ding? Onze specialisten dompelen je
graag onder in de wondere wereld van de wiskunde! Verwacht
hier geen bijles, maar een interessante week vol codekrakers,
cijfertjes en weetjes!

Onze tienerwerking gaat door in Semmerzake,
Waregem en Eine.



€

5 t.e.m. 9 juli: wiskundeknobbels

12 t.e.m. 16 juli: kunstkenners

9 t.e.m. 13 augustus*: STEM

16 t.e.m. 20 augustus: theaterkamp

Onze tienerkampen zijn er in de volgende
periodes:

Leupegem en Waregem: €150
inclusief warme maaltijd en
tussendoortje.
Semmerzake: €135 met eigen
lunchpakket.

*deze week geen kamp in Semmerzake

De kostprijs van deze kampen:



Buitenspeelkampen

Het provinciaal natuureducatief centrum in Zwalm is heerlijk om in te
vertoeven, daarom is De Kaaihoeve al jaren een kamplocatie bij de
Kriebelkampen. Een natuurlijke speelruimte, blotevoetenpad,
vogelkijkkastjes en een natuurtuin. Perfect voor vrolijke ravotters! 
Op ontdekking in de natuur!

In dit nieuw concept staat ravotten centraal! De
kampplaatsen beschikken over een groot en spannend
natuurgebied. Trek je speelkledij maar aan, want we
trekken de natuur in!

De Kaaihoeve

De Konijnenaarde
Bij de Konijnenaarde in Kluisbergen kan je het avontuur van je leven
beleven! Blotevoetenpad, avonturen-bos, speelweide, apenparcours,
deathride... En dit alles aan de rand van het Kluisbos. Activiteiten
genoeg voor een onvergetelijk kamp!

Deze kampen zijn
toegankelijk voor jongens
en meisjes tussen
geboortejaar 2009 en 2016!



Buitenspeelkamp

Onze buitenspeelkampen zijn er in de
volgende periodes:

12 t.e.m. 16 april
5 t.e.m. 9 juli
12 t.e.m. 16 juli
16 t.e.m. 20 augustus
23 t.e.m. 27 augustus
2 t.e.m. 5 november*
*deze week geen kamp in De Konijnenaarde

Kinderen zullen hier maximaal buiten plezier beleven. Knutselen
houden we achter de hand bij een slecht-weer-momentje. 
We picknicken 's middags in de vrije natuur.

€ De kostprijs van een buitenspeelkamp is €115.



naar clara@creafant.be

Ken jij 

de geknipte

Kriebelkampen-animator?

Mail dan als de bliksem



Creatieve
themakampen

Schrijf je nu in via 
www.kriebelkampen.com

Onze creatieve themakampen zijn de knusse en
gezellige kampen die we al jaren organiseren onder de
noemer 'Kriebelkampen'. Ons programma wordt
opgesteld op maat van kinderen tussen 3 en 10 jaar oud.
We stimuleren er creativiteit en fantasiebeleving aan de
hand van een gevarieerde en gedifferentieerde mix van
activiteiten. Hier mag en kan een kind zichzelf zijn.

We starten de dag telkens met een verhaal en spelen
en knutselen daarna in het thema. We stappen samen
met Kriki in het vertelsel.

Sprookjesland

Het jaarthema voor onze themakampen in 2021 is
'Sprookjesland'. Elke week bezoeken we een ander
bekend verhaal. Nieuwsgierig? Bekijk dan snel de
volgende pagina's...



Finding Kriki
12 - 16 juli

Shriki

Kriki in het
peperkoekenhuisje

15 - 19 februari

6 - 9 april

Ga je met ons
mee op

verkenning
doorheen

Sprookjesland?

Kriki de klokkenluider

5 - 9 juli

Belle en het kriebelbeest

12 - 16 april



Kriki in smurfenland

19 - 20 juli en/of 22 - 23 juli

9 - 13 augustus

Pinokkio

Hocus Pocus Krikidocus

Kriki in de ijstijd

Kriki in de wonderlamp

23 - 27 augustus

27 - 31 december

Kriki en Krinkelbel

16 - 20 augustus

2 - 5 november





Ergens diep in een afgelegen woud heel ver hier vandaan,
staat het kasteel van het Kriebelbeest. We zullen magische
avonturen beleven!

AVELGEM, WAREGEM
LEUPEGEM, VICHTE

ZWALM & ASPER

Belle en het Kriebelbeest

Kamplocaties

15 - 19 februari

€135



DEERLIJK, WAREGEM,
LEUPEGEM & ASPER

Kamplocaties

Kriki de
Klokkenluider

6 t.e.m. 9 april

Hoor je de Paasklokken luiden? Dat moet Kriki de
Klokkenluider zijn. Wil je hem graag leren kennen? Ga dan mee
met ons op pad!

€115



Kriki in het
peperkoeken huisje
Diep verscholen in een magisch woud staat een verrukkelijk en
kleurrijk hutje: het peperkoeken huisje van Kriki! 
Ga je mee een kijkje nemen?

Kamplocaties
KASTER, WAREGEM, SINT-ELOOIS-VIJVE, AVELGEM

LEUPEGEM, ASPER,  MAARKEDAL, KORTRIJK & KRUISEM

12 t.e.m. 16 april

€135



WAREGEM, EINE, AVELGEM
MAARKEDAL, KRUISEM, DEERLIJK

 KASTER, KORTRIJK & SINT-ELOOIS-VIJVE

SEMMERZAKE*

Ken je het land van Shriki al? Volgens de legende
komen al je dromen er uit! Wie weet ga je na deze
week wel met groene oortjes naar huis...

Shriki

5 t.e.m. 9 juli

Kamplocaties

*Geen warme maaltijd in Semmerzake

€135

€115



DEERLIJK, WAREGEM, RONSE, EINE, KORTRIJK
LEUPEGEM, MAARKEDAL, KRUISEM

KASTER, AVELGEM & SINT-ELOOIS-VIJVE

GENT, DIKKELVENNE, SEMMERZAKE*

Finding Kriki

12 t.e.m. 16 juli

Diep in de zee vinden we de meest
magische wezens terug. Heb je je altijd
al afgevraagd wat er zich afspeelt
onder de waterspiegel? We verkennen
de wonderlijke onderwaterwereld!

Kamplocaties

*Geen warme maaltijd in Dikkelvenne, Gent en Semmerzake

€135

€115



LEUPEGEM, WAREGEM 
& OUD-HEVERLEE

Kriki in de
wonderlamp

19 - 20 en/of 22 - 23 juli

Dompel jezelf onder in de dromen van
duizend-en-één-nacht. Neem je vliegend
tapijt en kom met ons mee, wie weet komt
jouw wens uit de wonderlamp echt uit!

Kamplocaties

€135

DIKKELVENNE* €115

*Geen warme maaltijd in Dikkelvenne



WAREGEM, LEUPEGEM, VICHTE
EINE, KORTRIJK & AVELGEM 

ANZEGEM, DIKKELVENNE & GENT*

Kriki en Krinkelbel
Vlieg je mee naar Nooitgedachtland, een wereld vol
elfjes en kattenkwaad? Hopelijk staat Kapitein Haak
ons niet op te wachten...

Kamplocaties

9 t.e.m. 13 augustus

*Geen warme maaltijd in Anzegem, Dikkelvenne en Gent

€135

€115



Ken je het verhaal van Gepetto en de houten jongen? We
nemen je mee in hun magische wereld. Wie weet wie lopen

we daar nog allemaal tegen het (houten) lijf...

AVELGEM, KASTER, WAREGEM, BEERSE, KORTRIJK
SINT-ELOOIS-VIJVE, EINE, LEUPEGEM, 

MAARKEDAL, KRUISEM, DEERLIJK, VICHTE & ASPER

ANZEGEM, SEMMERZAKE & GENT*

Pinokkio

16 t.e.m. 20 augustus

Kamplocaties

*Geen warme maaltijd in Anzegem, Gent en Semmerzake

€135

€115



WAREGEM, ASPER, BEERSE, VICHTE
KASTER, OUD-HEVERLEE & MAARKEDAL

ANZEGEM & DIKKELVENNE*

Kriki in
Smurfenland

23 t.e.m. 27 augustus

Kriki gaat op verkenning in Smurfenland.
Met een rugzakje vol nieuwsgierigheid vertrekt hij op pad.
Kom je mee ontdekken wat hij hier allemaal kan beleven?

Kamplocaties

€135

€115

*Geen warme maaltijd in Anzegem en Dikkelvenne



MAARKEDAL, KASTER, AVELGEM,
WAREGEM, EINE, ASPER & KORTRIJK

Laat je helemaal betoveren door magie en hocus
pocus. We brouwen toverdrank en leren de gekste
spreuken. Keer als een echte magiër naar huis!

Hocus Pocus 
Krikidocus

2 t.e.m. 5 november

Kamplocaties

€135



Kamplocaties
SINT-ELOOIS-VIJVE, KORTRIJK, 

VICHTE & WAREGEM*

27 t.e.m. 31 december

Kriki in de ijstijd
We flitsen onszelf terug naar de ijstijd. Wat viel er toen
allemaal te beleven? Kunnen ijspegels echt aan je neus
vastvriezen en bestonden mammoeten echt? Kom het samen
met ons ontdekken!

€135

*Hou onze sociale media in de gaten voor updates i.v.m. locaties



Wie zijn wij?

Clara Van Houtte

Jan Verleyen

Laura Van Poucke

Leen Neirynck

Algemeen coördinator en creatieve maker

Algemeen coördinator en sterke architect

Haike Van De Velde

Annemie Clarysse
Logistieke ondersteuning en bezige bij

Kampcoördinator en meetrekker

Kampcoördinator en sfeermaker

Workshopcoördinator en grafisch oog

We stellen je graag ons team van
creatieve duizendpoten voor!



Referenties

"Zeer tevreden over het kamp! Bij het afzetten leek onze dochter jong
om op kamp te sturen, maar ze is dol-enthousiast! Ook de
begeleidsters zijn zeer vriendelijk. Fijn voor onze dochter, maar ook
fijn voor ons! Zeker voor herhaling vatbaar!" - Ragna L.

"Ondanks Covid-19 gaan jullie nog net iets verder met jullie
maatregelen, al is het voor jullie niet evident. Als ouder in de zorg
verdient dit een pluim. Een voorbeeld voor veel anderen" - Mieke D.

"Iedere keer opnieuw een fantastische ervaring! Onze zoon kijkt
al uit naar het volgende kampje. Telkens weer topbegeleiders,
het warme middagmaal is ook een groot pluspunt!" - Valentine V.

"Super toffe themakampen! Vriendelijke begeleiding, ons
dochtertje kwam elke dag goedgezind naar huis. Ze heeft haar
eerste week achter de rug en kijkt er al naar uit om de tweede
week te starten" - Sylvie V.C.

"Ook als begeleider zijn de kampen fantastisch! Heb al veel
leuke mensen ontmoet. Ik mag altijd mijn creativiteit de vrije
loop laten gaan bij schatten van kindjes!" - Camille M.

"Gewoonweg zalig wanneer je kind 's morgens enthousiast staat te
springen om terug op kamp te kunnen vertrekken!" - Claudia D.C.



Leupegemstraat 20
9700 Oudenaarde
055 60 36 90
0475 60 47 22

Inschrijven?
www.kriebelkampen.com


