
Vzw Kaboem 
Ontdekken en experimenteren   

met Rudy Rups en Jenny Genie     

voor kinderen                     

van 2 tot 8 jaar            



5 tot 9 juli 2021 

Rudy barst uit 

19 tot 23 juli 2021 

Rudy gaat op reis 

ook op 21 juli! 

16 tot 20 augustus 2021 

Voel jij je aangetrokken tot 

Rudy? 

vulkanen 

lava maken 

uitbarsting nabootsen 

opgravingen 

lettervulkanen 

wormenhotel 

ei-proefjes 

eierschaal eten 

kijken zoals een kat 

magische melk 

race je mee? 

spelen met banden 

kamperen 

duikboten 

we gaan vliegen! 

magneten vissen 

magnetisch slijm 

zelf magneten maken 

magnetisch doolhof  

kompassen  

5 tot 9 april 2021 

We pellen een eitje met Rudy 

Kleuters op kam 



      VBS De Stapsteen,  

                     afdeling Steen 

             Koningin Astridstraat 2 

                 8210 Veldegem 

8u00 - 9u00    vooropvang 

9u00        dagopening met Rudy Rups 

9u10        start activiteiten 

10u15     tussendoortje   

12u15     middagmaal en vrij spel 

13u30     start activiteiten 

15u15     tussendoortje 

16u15     afsluitmoment met Rudy Rups 

16u30 - 17u30      ophalen van de deelnemers 

Alle kinderen uit de kleuterklas. 

Kinderen geboren in  

2018, 2017, 2016 en 2015  

. 
Activiteiten en begeleiding 

Dagelijks tussendoortjes en drank 

Aandenken aan het kamp 

Verzekering  

Fiscaal attest 

Een week ontdekken: €120 

Warme maaltijd: €20 

Halve dagen (voormiddag): €90 

p met Rudy rups 



Jenny Gênant paaskamp   
12-16 april 2021 

Vulkanen 2.0 

Vulkanen en lava maken 

Opgravingen doen 

De wondere wereld van de dino’s 

Bosspelen 

Uitbarsting nabootsen 

Tijdens de paasvakantie trekken we naar Ruislede. 

De accommodatie heeft een grote zaal  

(met podium, spannend!) en enkele kleine zalen. 

Slapen doen we in stapelbedden 

Buiten heerst er een oase van rust,  

want we bevinden ons midden de (speel)velden. 

Op het domein is een kampvuurplek aanwezig! 

Kan je niet genoeg krijgen van het Kaboem-verhaal?  

Goed nieuws! Vanaf de paasvakantie trekken we er als echte avonturiers op uit.  

Een weeklang doen we activiteiten rond vulkanen.  

Zoals het er bij echte onderzoekers aan toe gaat hebben we  

goed gevulde dagen en genieten we ‘s avonds van een rustige activiteit  

en voldoende nachtrust.  

Mama en papa, hou je klaar, want op vrijdagavond zal je kleine kapoen  

véél te vertellen hebben! (als ze tijdens de rit naar huis niet in slaap vallen…) 



Activiteiten en begeleiding 

Maaltijden 

Aandenken 

Verzekering 

Fiscaal attest 

Attest voor de mutualiteit 

 

Kamphuis ‘t Haantje 

Brandstraat 105 

8755 Ruiselede 

Breng uw kind zelf  

op maandag 12 april  

naar de kampplaats  

tussen 9u30 en 10u30. 

Haal uw kind vrijdag 16 april  

zelf op tussen 14u30 en 15u30. 

Kaboemkamp met of zonder overnachting. 

Zonder overnachting: dagelijks van 8u45 tot 17u15 

warme maaltijd of lunchpakket 

Met overnachting: reis mee met onze autocar of  

breng uw zoon/dochter zelf naar de kampplaats. 

 

Opstapplaats  

kerk Veldegem   

maandag 12 april om 9u00 

We zijn terug op  

vrijdag 16 april om 17u00 

eerste en tweede leerjaar 

MET OVERNACHTING ZONDER OVERNACHTING 

Eigen vervoer €200,00 Warme maaltijd €180,00 

Busvervoer €240,00 Lunchpakket €150,00 



11-16 juli 2021 Welkom in het kasteel 

van Jonkvrouw Jenny 

Leven als ridder & jonkvrouw 

Overleven in het bos 

Katapulten maken 

Bloedzuigers 

Alchemie 

Jenny’s zomerkampen   

Eigen vervoer €200,00 

Treinrit €240,00 

Welkom in het prachtige  

Russeignies,  

net over de taalgrens. 

Naast een grote zaal  

zijn er enkele kleine zalen. 

Slapen doen we in stapelbedden 

We verblijven midden  

in het groen.  

Ideaal om veel buiten te spelen! 

Liedericq, le petit geant 

Rue de la cure 1 

7750 Russeignies 

Ga je mee met de trein? 

Treinrit: zondag 11 juli reizen we in groep, met de 

trein, vanuit Zedelgem. Specifieke details volgen. 

Eigen vervoer: Breng uw kind zelf op zondag 11 

juli naar de kampplaats tussen 16u en 17u30. 

Haal uw kind vrijdag op tussen  9u30 en 10u30. 

Activiteiten en begeleiding 

Maaltijden 

Aandenken 

Verzekering 

Fiscaal attest 

Attest voor de mutualiteit 



23-27augustus 2021 

eerste en tweede leerjaar 

MET OVERNACHTING ZONDER OVERNACHTING 

Eigen vervoer €200,00 Warme maaltijd €180,00 

Busvervoer €240,00 Lunchpakket €150,00 

Kamphuis ‘t Haantje 

Brandstraat 105 

8755 Ruiselede 

Breng uw kind zelf op zondag 22 augustus naar de kampplaats tussen 

17u00 en 18u00, kom de deelnemer op vrijdag 27 augustus ophalen tus-

sen 14u30 en 15u30. 

Wie wenst kan meereizen met onze autocar. We vertrekken zondag in  

Veldegem om 16u00 en zijn vrijdag terug om 17u00. 

Kaboemkamp met of zonder overnachting. 

Zonder overnachting: dagelijks van 8u45 tot 17u15 

warme maaltijd of lunchpakket 

Met overnachting: breng uw zoon/dochter op zondag 

naar de kampplaats of reis mee in onze autocar. 

Jenny Genie is  

gênant in Japan 

Waar zijn de Ninja’s? 

Sushi 

Lampionnen 

Sumo-worstelen 

Manga 

Voor dit kamp trekken we opnieuw 

naar Ruiselede. 

We spelen tussen de velden, gaan op 

tocht en genieten van een mooie 

accommodatie. 



www.vzwkaboem.be 

info@vzwkaboem.be 

0474 914 679 

Vind ons ook op  

 

We zoeken steeds gedreven begeleiders! 

Erkend opvanginitiatief door de gemeente Zedelgem 
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      Vanaf 1 december 2020 via 

    www.vzwkaboem.be 

Bij vzw Kaboem gaan kinderen aan de slag met  

wetenschap en natuur. 

Kleuters ontdekken samen met  Rudy rups.  

Kinderen uit de lagere school experimenteren  

met Jenny Genie, ook wel Jenny Gênant genoemd. 

De kinderen worden volgens leeftijd verdeeld in kleine groepjes  

We spelen veel buiten, ontdekken de wonderen van de natuur  

en doen experimentjes.  

Elke dag is er ook sport voorzien.   


