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SCHRIJF JE IN 
SCHRIJF JE IN 

VOOR EEN VOOR EEN 
 KAMP KAMPSUPERSUPER

SCHRIJF JE IN 

VOOR EEN 
 KAMPSUPER

INSCHRIJVEN
VANAF 19-4

Deze zomervakantie 
organiseren de sportdienst en 
de dienst vrije tijd opnieuw 
een uitgebreid 
vrijetijdsaanbod voor kinderen 
van 3 tot 16 jaar. Het 
programma vult de hele 
zomervakantie en bestaat uit 
21 sportkampen, 1 
kunstenkamp en 4 weken 
speelpleinwerking. De 
inschrijving gebeurt online via 
http://reservaties.lummen.be 
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Schulensmeer

diverse locaties

Oosterhof

Legerkamp

Speelplein The Lucky’s 

Crea-activiteitenkamp 1

Omni-zwemsportkamp

Xperience kamp **

Rangerkamp **

Sportsensation

Crea-activiteitenkamp 2

Omnisportkamp 1

Taalsportkamp Frans

Taalsportkamp Engels

Roeikamp **

Crea-activiteitenkamp 3

Omnisportkamp 2

Xplorekamp **

Kunstenkamp

Multimovekamp

Sportavonturenkamp

Indianenkamp

Dance for Kids

Bush Adventurekamp 2

DATUM KAMP LOCATIE GEB.JAAR

5-9  juli

2010-2012The OutsiderBush Adventurekamp 15-9 juli

5-30 juli

12-16 juli

12-16 juli

19-23 juli

19-23 juli

19-23 juli

26-30 juli

26-30 juli

2-6 aug.
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9-13 aug.

16-20 aug.

16-20 aug.

23-25 aug.

23-27 aug.

23-27 aug.

23-27 aug.

17-19 aug.

9-13 aug.

2-6 aug.

**Opgelet: Voor deze kampen kan je uitsluitend inschrijven via Natuur- en sportcentrum Schulensmeer en dit vanaf 1 
maart 2021 om 10.00 uur. Info en inschrijvingen via www.schulensmeer.be

Nieuw dit jaar is het sportsensation kamp van 19 tot 23 juli 2021. Een superleuk kamp voor 10 tot 16 jarigen met 
onder andere drone vliegen, klimmen, bowlen en nog veel leuke activiteiten.  Schrijf je vlug in, beperkt aantal plaatsen!
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De online inschrijvingstool biedt nog veel meer mogelijkheden. Zo worden alle 
relevante documenten zoals facturen, fiscale attesten en attesten van 
mutualiteiten voortaan ook digitaal ter beschikking gesteld. Deze documenten 
zijn te raadplegen via je persoonlijk familieprofiel. 

Telefonische inschrijvingen of inschrijvingen via e-mail worden niet aanvaard. 

Alhoewel we het ten zeerste aanbevelen is online inschrijven geen verplichting 
en kan je nog steeds terecht bij de sportdienst om ter plaatse in te schrijven. 
Hier zal dan gevraagd worden om onmiddellijk cash of met bancontact te 
betalen zodat ook deze inschrijvingen onmiddellijk bevestigd kunnen worden. 

Inschrijven voor gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten is eenvoudig. Via de online 
inschrijftool kies je gewoon thuis welke activiteiten jou leuk lijken om aan deel 
te nemen. Eens aangemeld, kan je online inschrijven, online betalen en daarna 
ontvang je een inschrijvingsbewijs met aanvullende informatie in je mailbox. Je 
weet met andere woorden meteen of je kind kan deelnemen of niet. 
Opgelet, voor een aantal kampen kan je uitsluitend inschrijven via O.S.M. 
Schulensmeer (zie programma). Voor de speelpleinwerking gaan we net als 
vorig jaar ook met voorinschrijvingen werken. Hier kan je inschrijven per dag of 
per week, afhankelijk van de maatregelen met betrekking tot Covid-19. 

HOE KAN IK INSCHRIJVEN?HOE KAN IK INSCHRIJVEN?HOE KAN IK INSCHRIJVEN?

Surf naar http://reservaties.lummen.be , je kan de inschrijftool ook bereiken via de 
homepagina van gemeente Lummen via www.lummen.be 

Log in via je bestaand familieprofiel. Heb je nog geen familieprofiel: registreer dan 
eerst je familieprofiel. Hier zal er gevraagd worden om persoonsgegevens van 
ouders en kinderen die je wil inschrijven te registeren. Eens je familieprofiel is 
aangemaakt, moet je volgende keer gewoon aanmelden.

Schrijf je kind(eren) in voor de vrijetijdsactiviteit(en) naar keuze. Om de inschrijving 
te bevestigen zal je automatisch doorverbonden worden met een online 
betaalsysteem. Indien een vrijetijdsactiviteit volzet is, kan je online ook inschrijven 
op een wachtlijst. 

Volg de instructies op je scherm om de betaling uit te voeren. Van zodra de betaling 
is uitgevoerd, ontvang je een bevestiging van inschrijving  in je mailbox. 

De online inschrijftool zal beschikbaar zijn vanaf maandag 15 maart. Je kan op 
dat moment het aanbod al raadplegen. 

TIP: maak je familieprofiel op dat moment al aan, zo bespaar je tijd op het 
moment dat de inschrijvingen effectief starten. 

De inschrijvingen starten op maandag 19 april om 18.00 uur voor Lummenaren 
en op donderdag 22 april om 9 uur voor niet-Lummenaren (zowel online als bij 
de sportdienst).

vanaf wanneer kan ik inschrijven?

kan ik annuleren?

Een inschrijving annuleren is mogelijk op de sportdienst tijdens de openingsuren, 
via 013 390 490 of sport@lummen.be.

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering meer dan 10 
werkdagen voor aanvang van het 
kamp worden 10 euro 
administratiekosten 
aangerekend. Bij annulering vanaf 
10 werkdagen voor aanvang van 
het kamp zal het volledige 
inschrijvingsgeld betaald worden. 
Een kosteloze annulering of 
terugbetaling is enkel mogelijk 
met een geldig medisch 
afwezigheidsattest. 
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nieuw!!nieuw!!nieuw!!
UiTPAS Herk-de-Stad | Lummen

Deelnemen aan een gemeentelijk sportevenement, je kind aan een kamp laten 
deelnemen, een boek of DVD ontlenen in de bibliotheek, een culturele 
gemeentelijke voorstelling in GCOC Oosterhof bijwonen… Met UiTPAS kan je volop 
genieten van je favoriete vrijetijdsactiviteit. Je spaart tegelijk ook punten die je kan 
inruilen voor leuke voordelen: een korting, een gratis ticket of een cadeautje.
Deelnemen aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten in Lummen en Herk-de-Stad 
wordt zo niet alleen leuker, maar ook voordeliger! Wie meer participeert, haalt dus 
meer voordeel uit zijn vrije tijd. En dat is ook de bedoeling: méér mensen méér 
laten beleven.

Alle inwoners van Herk-de-Stad en Lummen kunnen een UiTPAS kopen. Een 
UiTPAS is persoonlijk en staat op naam. Je kan de kaart dus niet doorgeven aan 
iemand anders. Ieder gezinslid heeft een UiTPAS nodig om van de voordelen te 
kunnen genieten. 

Ga met je identiteitskaart naar één van volgende balies tijdens de openingsuren:
· Onthaal Administratief Centrum, Gemeenteplein 13

· Lokaal Dienstencentrum 't Klavertje, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56

· Sportdienst, Sportweg 8
· Bibliotheek, Groenstraat 42
· UiTbalie, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56

Een UiTPAS kost eenmalig 5 euro en blijft onbeperkt geldig.

Als je recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, heeft elk gezinslid dat op 
jouw adres gedomicilieerd is dat ook.

Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds en/of 
overmatige schuldenlast hebt,  heb je recht op een UiTPAS aan kansentarief. Je 
betaalt dan maar één euro voor je UiTPAS. Die ziet er helemaal hetzelfde uit als 
een gewone UiTPAS. Het enige verschil is dat je automatisch 80% korting krijgt 
bij elke activiteit.  Een voorbeeld: voor een Omnisportkamp van 70 euro, betaal 
je met een UITpas slechts  14 euro. 
Voor de aankoop van een UiTPAS aan kansentarief kan je enkel op het OCMW 
terecht (Administratief Centrum, Gemeenteplein 13).  Breng je identiteitskaart 
en één van volgende attesten mee: 

· attest van schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer
· attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds

· attest van leefloon (het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

voor WIE?

Hoe koop je een UiTPAS?

Hoeveel kost een UiTPAS?

UiTPAS met kansentarief

5 6
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Zin gekregen om een UiTPAS aan te kopen? We verwelkomen je met open armen én 
met enkele verrassingen! De aankoop van je pas verdien je meteen dubbel en dik 
terug, want op je kaart staat meteen een leuk pakket welkomstcadeau 's. Ontdek 
alles via www.lummen.be!

Sportdienst
Sportweg 8
3560 Lummen
013 390 490
sport@lummen.be

Verdere inlichtingen en informatie over 
inschrijvingen via strooibriefje in alle 
lagere Lummense scholen en op 
www.lummen.be

Dienst vrije tijd
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
013 390 515
vrijetijd@lummen.be

Voor verdere vragen of meer info: uitpas@lummen.be of telefonisch
013 390 515 (UiTbalie), 013 390 490 (dienst sport), 013 390 590 (OCMW)

Ÿ Ga naar een UiTPAS-activiteit en hou je UiTPAS tegen de tablet om een 
punt te krijgen. Let op: in de bib kan je max. 1 punt per week sparen.

Ÿ Is er geen UiTPAS-tablet? De baliemedewerker zal het punt op jouw kaart 
zetten.

Om punten te ruilen:

Om punten te sparen:

Als je voldoende punten gespaard hebt, kan je ze omruilen voor interessante 
voordelen zoals kortingen op voorstellingen en kampen, een gratis zwembeurt 
in Lummen, een gratis drankje in het Lokaal Dienstencentrum 't Klavertje of  
tijdens een culturele gemeentelijke voorstelling enzovoort. Je kan ook punten 
sparen en omruilen in andere UiTPAS -gemeentes. 

WELKOMSTCADEAU’S

Meer informatie:

Hoe gebruik je de UiTPAS?

ONTDEK ONZE ONTDEK ONZE 
ZOMERKAMPENZOMERKAMPEN

>>>>>>>>>>

ONTDEK ONZE 
ZOMERKAMPEN

>>>>>

7 8
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Beschik jij over een MTB en ben je op zoek 
naar een sportieve uitdaging in de natuur? 
Tijdens dit kamp ligt de focus op 
verschillende MTB-skills en technieken. Hoe 
neem je een drop? Wanneer schakel je het 
best? Hoe geraak ik boven op die steile 
helling? Elke sessie omvat een 
techniekgedeelte, alsook een tocht om deze 
skills in de praktijk toe te passen. 
Plezier en adrenaline verzekerd! 

Als jij nu net iemand bent die niet genoeg 
kan krijgen van uitdaging en avontuur, of 
gewoon een beetje van alles wilt, is dit 
kamp een echte aanrader. Een hele week 
lang maken we het onveilig met 
verrassende en  uitdagende belevingen. Een 
greep uit de activiteiten: drone vliegen, 
muurklimmen, Clip'n Climb, kayak, 
windsurfen, suppen, snorkelen, en nog veel, 
veel meer. Je vertrekt elke dag om 8.30 uur 
vanuit Lummen (sportweg 8 ) met de bus 
naar een andere locatie waar je van “de 
activiteit van de dag” kan genieten.

Overleven in de 'bush' van Lummen? Wat 
een avontuur! Een eigen kamp bouwen, een 
vlot in elkaar steken of vuur leren maken? 
Klinkt dit iets voor jou? Dan is dit kamp op je 
lijf geschreven. 

Tijdens dit themakamp staat alles in het teken van 
soldaten. Modder, natte broeken, sluipen tussen 
bomen en struiken, het hoort er allemaal bij. Dit is 
de ideale gelegenheid om je eens lekker vuil te 
maken en elkaars gezicht zodanig te schminken dat 
je amper nog het verschil ziet tussen een zilverspar 
en je beste vriend. 
Soldaten zijn echter ook moedige kerels en straffe 
meiden. Ook al hebben ze voor een bepaalde 
activiteit een beetje knikkende knieën, met de steun 
van de anderen en onder begeleiding van de sterke 
monitoren bereiken ze hun doel. Samen uit, samen 
thuis en tussendoor gaan we ons een week lang 
helemaal uitleven!
Geef acht! En, voo-rrrr-waaaaarts mars!

5 tot en met 7 juli 2021 
(elke dag van 9.00 tot 12.00 uur)

19 tot en met 23 juli 2021 
(elke dag van 8.30 tot 16.30 uur)

5 tot en met 9 juli 2021 
23 tot en met 27 augustus 2021 
(elke dag van 9.00 tot 16.00 uur)

5 tot en met 9 juli 2021 
(elke dag van 9.00 tot 16.00 uur)

Vijfsprong, Sportweg 8, 3560 Lummen

de bus vertrek in Lummen (Sportweg 8)
Diverse locaties, 

Terreinen The Outsider (Kraaibergstraat 53)

30 euro voor Lummenaren en 40 euro voor niet-
Lummenaren (10 euro korting vanaf 2de kind)

100 euro (geen kortingen)

95 euro voor Lummenaren en 105 euro voor niet-
Lummenaren 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

85 euro voor Lummenaren en 95 euro voor niet-
Lummenaren (10 euro korting vanaf 2de kind in 
dezelfde week)

Vooropvang van 8.00 tot 9.00 uur, naopvang van 
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Vooropvang van 8.00 tot 9.00 uur, naopvang van 
16.00 tot 17.00 uur

€

€

€

€

i

i

Terreinen The Outsider (Kraaibergstraat 53)
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Mountain

Bush 

Leger

Sport
Sensation

bike

adventure

kamp

kamp

kamp

kamp

geboortejaren2006-2011

geboortejaren
2010-2012

geboortejaren
2013-2015

geboortejaren
2005-2011
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Omni

CREA
activiteiten

zwemsport
kamp

kamp

geboortejaren
2009-2014

geboortejaren
2015-2017

Ben je een echte waterrat met 
sportkriebels? Dan ben je geschikt om deel 
te nemen aan het omni-zwemsportkamp. 
Elke dag krijg je twee uur zweminitiatie 
afgewisseld met drie uur sportinitiatie en/of 
spelvormen. De lessen worden gegeven 
door gediplomeerde zweminstructeurs of 
gediplomeerde sportlesgevers.

Jouw kind krijgt ruimte en bewegingsvrijheid 
om zichzelf te ontdekken in een veelzijdig 
programma vol bewegingsmomenten en 
creatieve bezigheden. Hierbij staat beleving 
en experimenteren centraal. Knutselen en 
bewegen wisselen elkaar in korte periodes af. 

12 tot en met 16 juli 2021 
(elke dag van 9.00 tot 16.00 uur)

(elke dag telkens van 9.00 tot 16.00 uur)

26 tot en met 30 juli 2021
9 tot en met 13 augustus 2021

12 tot en met 16 juli 2021 

Vijfsprong, Sportweg 8 Lummen

70 euro voor Lummenaren en 80 euro voor niet-
Lummenaren 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

70 euro voor Lummenaren en 80 euro voor niet-
Lummenaren (10 euro korting vanaf 2de kind in 
dezelfde week)

Vooropvang vanaf 8.00 uur, naopvang tot 17.00 uur

Deelnamevoorwaarden: 
50 meter kunnen zwemmen

Xperiencekamp
Vanaf 8 jaar

Ÿ Met de groep het meer rond in een raft,

Ÿ Een beachvolleybalspelletje,

Ÿ Het Schulensmeer al suppend 
verkennen,

Ÿ De eerste zeiltechnieken,

Ÿ Leren sjorren en vlottenbouwen.

Ÿ Een pleziertochtje in een kajak,

Ÿ De basis van het surfen,

Ÿ Leuke teamspelen,

Tijdens dit sportkamp kan je alles eens 
uitproberen:

(elke dag van 10.00 tot 16.00 uur)
19 tot en met 23 juli 2021 

Schulensmeer, Demerstraat 60, Lummen

110 euro voor Lummenaren, Halenaren of 
Herkenaren en 120 euro voor niet-Lummenaren, 
niet-Halenaren of niet-Herkenaren. 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

€

€

€

i

i

Vijfsprong, Sportweg 8, Lummen

SpeelpleinThe Lucky’s
geboortejaren2006-2015

Vakantie is er om te spelen…..en hiervoor 
kan je terecht bij speelpleinwerking The 
Lucky's. Een gemeentelijk initiatief onder 
begeleiding van jongvolwassen 
gediplomeerde animatoren die elk kind van 
6 tot 15 jaar uitnodigen om te ravotten en 
te spelen.

5 tot en met 30 juli 2021 

uitgezonderd 21 juli
(elke weekdag van 9.00 tot 16.00 uur)

Dr. Vanderhoeydonckstraat 14
Freinetschool De Wondere Wereld, 

6 euro voor een volledige dag; 3 euro voor een halve 
dag.   Voorinschrijving is verplicht!

Tijdens de laatste twee weken van speelplein wordt 
er 1 uur voor en 1 uur na speelpleinwerking opvang 
voorzien (dus van 19 t.e.m. 30 juli 2021)

€

i
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geboortejaren
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geboortejaren
2015-2017

Ben je een echte waterrat met 
sportkriebels? Dan ben je geschikt om deel 
te nemen aan het omni-zwemsportkamp. 
Elke dag krijg je twee uur zweminitiatie 
afgewisseld met drie uur sportinitiatie en/of 
spelvormen. De lessen worden gegeven 
door gediplomeerde zweminstructeurs of 
gediplomeerde sportlesgevers.

Jouw kind krijgt ruimte en bewegingsvrijheid 
om zichzelf te ontdekken in een veelzijdig 
programma vol bewegingsmomenten en 
creatieve bezigheden. Hierbij staat beleving 
en experimenteren centraal. Knutselen en 
bewegen wisselen elkaar in korte periodes af. 

12 tot en met 16 juli 2021 
(elke dag van 9.00 tot 16.00 uur)

(elke dag telkens van 9.00 tot 16.00 uur)

26 tot en met 30 juli 2021
9 tot en met 13 augustus 2021

12 tot en met 16 juli 2021 

Vijfsprong, Sportweg 8 Lummen

70 euro voor Lummenaren en 80 euro voor niet-
Lummenaren 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

70 euro voor Lummenaren en 80 euro voor niet-
Lummenaren (10 euro korting vanaf 2de kind in 
dezelfde week)

Vooropvang vanaf 8.00 uur, naopvang tot 17.00 uur

Deelnamevoorwaarden: 
50 meter kunnen zwemmen

Xperiencekamp
Vanaf 8 jaar

Ÿ Met de groep het meer rond in een raft,

Ÿ Een beachvolleybalspelletje,

Ÿ Het Schulensmeer al suppend 
verkennen,

Ÿ De eerste zeiltechnieken,

Ÿ Leren sjorren en vlottenbouwen.

Ÿ Een pleziertochtje in een kajak,

Ÿ De basis van het surfen,

Ÿ Leuke teamspelen,

Tijdens dit sportkamp kan je alles eens 
uitproberen:

(elke dag van 10.00 tot 16.00 uur)
19 tot en met 23 juli 2021 

Schulensmeer, Demerstraat 60, Lummen

110 euro voor Lummenaren, Halenaren of 
Herkenaren en 120 euro voor niet-Lummenaren, 
niet-Halenaren of niet-Herkenaren. 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

€

€

€

i

i
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Taalsport

Taalsport

Engels

Frans

Omni-
sport

kamp

kamp

kamp

geboortejaren
2009-2013

geboortejaren
2010-2016

geboortejaren
2009-2014

Het doel van dit kamp is de talenkennis en 
de taalacceptatie voor vreemde talen te 
ontwikkelen bij jonge kinderen. De 
combinatie met sport zorgt voor 
enthousiasme, creativiteit en vooral veel 
ontspanning. Aan de hand van rollenspellen 
en groepsactiviteiten werken de kinderen 
spelenderwijs  aan hun woordenschat en 
uitspraak van een vreemde taal.

Heb je sportkriebels en wil je eens proeven 
van verschillende sporten en spelvormen? 
Dan ben je geschikt om deel te nemen aan het 
omnisportkamp. Zwemmen, voetbal, 
volleybal, basketbal, floorball en nog veel, 
veel meer staat er op het menu! Elke dag krijg 
je vijf uur sportles en/of spelvormen. De 
lessen worden gegeven door gediplomeerde 
sportlesgevers.

2 tot en met 6 augustus 2021 
(elke dag van 9.00 tot 16.00 uur)

26 tot en met 30 juli 2021 
9 tot en met 13 augustus 2021
(elke dag telkens van 9.00 tot 16.00 uur)

Vijfsprong, Sportweg 8 Lummen

75 euro voor Lummenaren en 85 euro voor niet-
Lummenaren 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

70 euro voor Lummenaren en 80 euro voor niet-
Lummenaren (10 euro korting vanaf 2de kind in 
dezelfde week)

Vooropvang vanaf 8.00 uur, naopvang tot 17.00 uur

ROEI
kamp

Vanaf 12 jaar

(1-persoonsboot) of een 2-persoonsboot. 
En wie weet maak jij bij verdere studies deel 
uit van een roeiteam en doe je mee aan de 
Hasselt Studentenregatta!

Sinds januari 2017 is er in Lummen een 
trotse roeiclub (de enige Limburgse 
roeiclub). Deze roeiers heten jullie graag 
welkom op het vierde roeikamp.
De handige instructiebootjes maken het 
mogelijk om de beginselen van het roeien 
onder de knie te krijgen. Daarna kan je 
verder gaan in een echte skiff 

2 tot en met 6 augustus 2021 
(elke dag van 09.00 tot 16.30 uur)

Schulensmeer, Demerstraat 60, Lummen

90 euro voor Lummenaren, Halenaren of 
Herkenaren en 100 euro voor niet-Lummenaren, 
niet-Halenaren of niet-Herkenaren. 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

€

€

€

i

Vijfsprong, Sportweg 8, Lummen

Ranger
kamp

geboortejaren2012-2014

Ranger Rudi is een natuurheld. Hij redt 
dieren in nood, bouwt kampen en kan 
overleven in de natuur. Alleen is hij soms 
wat verstrooid en komt dan in de 
problemen. Word jij ook een
echte ranger zodat je Rudi kan helpen? Je 
leert kajakken, sporen lezen, waterdiertjes
scheppen, kampen bouwen en veilig vuur 
maken, maar vooral veel plezier maken in 
de natuur!

(elke dag van 10.00 tot 16.00 uur)
19 tot en met 23 juli 2021 

Schulensmeer, Demerstraat 60, Lummen

90 euro voor Lummenaren, Halenaren of 
Herkenaren en 100 euro voor niet-Lummenaren, 
niet-Halenaren of niet-Herkenaren. 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

€
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geboortejaren
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geboortejaren
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geboortejaren
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€

€

€

i
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Multimove

Kunsten

THEMA:
Spetterende

verfbommen
Techniek & Kunst

kamp

kamp

geboortejaren
2015-2017

geboortejaren
2009-2014

Vooraleer je één bepaalde sporttak kiest, 
moet je eerst je basismotoriek ontwikkelen. 
Via twaalf cruciale 
basisbewegingsvaardigheden schaven we in 
drie voormiddagen de beweegvaardigheid 
van kleutertjes bij. De lessen worden 
gegeven door multimovelesgevers van de 
sportdienst.

Met spulletjes die je in de keuken en ons atelier terug 
vindt, kun je de meest waanzinnige experimenten 
uitvoeren! Hoe leuk is het om verfbommen te maken 
of te ontdekken hoe vulkanen uitbarsten, zelf een 
lava lamp te maken en te ontdekken hoe je knikkers 
kan bakken en wat er dan gebeurd? Kleine 
spectaculaire, spannende en sensationele proeven 
voor uitvinders en alle tovenaarsleerlingen. Een 
eerste kennismaking met chemie, fysica en van alles 
bij elkaar flatsen op een veilige manier! Maar 
natuurlijk mag het knutselen niet ontbreken in ons 
kampje! Zo kunnen de kinderen naast het maken van 
de proefjes ook al eens een hamer vastnemen en hun 
eigen string art maken, of een hamertje tik, maar dan 
met echt hout en een hamerwerkstukje om mee naar 
huis te nemen!

17 tot en met 19 augustus 2021 
(elke dag van 9.00 tot 12.00 uur)

16 tot en met 20 augustus 2021 
(elke dag telkens van 9.00 tot 16.00 uur)

Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, Lummen

(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

30 euro voor Lummenaren en 40 euro voor niet-
Lummenaren 

90 euro voor Lummenaren en 100 euro voor niet-
Lummenaren (10 euro korting vanaf 2de kind in 
dezelfde week)

SPORT
avonturen

kamp

Dit uniek driedaags sportkamp gaat een 
stapje verder en daagt je uit om de meest 
avontuurlijke sporten te proberen: skiën, 
alpine coaster, tubegliden, wakeboarden, 
waterskiën, downhillstep, etc. Elke dag 
verplaatsen we ons met de bus naar een 
andere locatie waar gespecialiseerde 
lesgevers ons begeleiden. Een ideale manier 
om de vakantie sportief af te sluiten.

23 tot en met 25 augustus 2021 
(elke dag van 08.00 tot 17.00 uur)

Verschillende locaties
Opstapplaats: Vijfsprong, Sportweg 8 , Lummen

120 euro (geen kortingen)€

€

€

Vijfsprong, Sportweg 8, Lummen

Geen voor- of naopvang mogelijk

Geen voor- of naopvang mogelijk

i

i
geboortejaren

2005-2011

Xplore
kamp

geboortejaren2009-2011

Een Xplorer is iemand die nergens genoeg 
van kan krijgen! Ben jij er ook zo eentje die 
niet stil kan zitten en alles wilt uitproberen? 
Dan is dit kamp voor jou, want je krijgt de 
kans om op ontdekking te gaan in de natuur, 
maar ook om verschillende watersporten uit 
te proberen. Waterdiertjes determineren en 
bekijken onder de microscoop, of je eerste 
SUP-ervaring, het is allemaal even leuk.

16 tot en met 20 augustus 2021 
(elke dag van 10.00 tot 16.00 uur)

Schulensmeer, Demerstraat 60, Lummen

90 euro voor Lummenaren, Halenaren of 
Herkenaren en 100 euro voor niet-Lummenaren, 
niet-Halenaren of niet-Herkenaren. 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

€
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geboortejaren
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Verschillende locaties
Opstapplaats: Vijfsprong, Sportweg 8 , Lummen

120 euro (geen kortingen)€

€

€

Vijfsprong, Sportweg 8, Lummen

Geen voor- of naopvang mogelijk

Geen voor- of naopvang mogelijk

i

i
geboortejaren

2005-2011

Xplore
kamp

geboortejaren2009-2011

Een Xplorer is iemand die nergens genoeg 
van kan krijgen! Ben jij er ook zo eentje die 
niet stil kan zitten en alles wilt uitproberen? 
Dan is dit kamp voor jou, want je krijgt de 
kans om op ontdekking te gaan in de natuur, 
maar ook om verschillende watersporten uit 
te proberen. Waterdiertjes determineren en 
bekijken onder de microscoop, of je eerste 
SUP-ervaring, het is allemaal even leuk.

16 tot en met 20 augustus 2021 
(elke dag van 10.00 tot 16.00 uur)

Schulensmeer, Demerstraat 60, Lummen

90 euro voor Lummenaren, Halenaren of 
Herkenaren en 100 euro voor niet-Lummenaren, 
niet-Halenaren of niet-Herkenaren. 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

€

15 16



Indianen
kamp

geboortejaren
2013-2015

Welkom bij de indianenstam van The Outsider 
Club. Omdat je nog nieuw bent, zullen wij jou 
alles leren om een echte indiaan te worden. 
Kan jij goed een pijl en boog maken, is jouw 
talent een totem in elkaar steken of is een 
totemnaam verzinnen iets voor jou? We zullen 
het snel ontdekken! 

(elke dag telkens van 9.00 tot 16.00 uur)
23 tot en met 27 augustus 2021 

Terreinen The Outsider – ter hoogte van de 
Kraaibergstraat 53 Lummen

85 euro voor Lummenaren en 95 euro voor niet-
Lummenaren (10 euro korting vanaf 2de kind in 
dezelfde week)

€

Vooropvang vanaf 8.00 uur, naopvang tot 17.00 uuri

JIJ KOMTJIJ KOMT
TOCH TOCH 

OOKOOK
??????

JIJ KOMT
TOCH 

OOK
???

DANCE
for kids

geboortejaren2010-2014

Dit sportkamp maakt van jou een echte 
danser(es). Een gediplomeerd lesgever leert 
je alle coole moves en danspasjes van 
hiphop, streetdance, jazz tot freestyle.

23 tot en met 27 augustus 2021 
(elke dag van 10.00 tot 16.00 uur)

Vijfsprong, Sportweg 8, Lummen

80 euro voor Lummenaren en 90 euro voor niet-
Lummenaren 
(10 euro korting vanaf 2de kind in dezelfde week)

€

17 18
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