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Creaspelkamp 
IN DE WRIEMELTUIN 

TIJDENS DE PAASVAKANTIE! 
 

Een kamp zonder overnachting waarbij de kinderen zowel op een 
creatieve als bewegingsrijke manier uitgedaagd worden. 

 
‘beitelen met ytong, latexmonsters maken, kunstkaarsen snijden, 
knutselen met gipsverbanden, … afgewisseld met ferm ravotten, 
kampen bouwen, 	reuzegrote gezelschapsspelen, spelen met massa’s 
water’ 
 
We trekken hiervoor naar de Wriemeltuin in Massemen.  
 
Geïnteresseerd? Lees dan gauw de ommezijde of surf naar 
www.wriemel.be en klik door kampen voor meer info! 



WAT ZIJN WRIEMEL CREASPELKAMPEN? 
 

‘Wriemel Creaspelkamp’ staat voor een ideale mix tussen creatieve knutselactiviteiten en vrij spelen. 
Het kamp bestaat uit een afwisseling van knutselen met niet voor de hand liggende materialen als 
ytong, latex, was en gips,... Daarnaast voorzien we elke dag voldoende tijd voor ongeremd ravotten 
waarbij de kinderen kunnen kiezen uit een aanbod van kampen bouwen, reuzegrote gezelschapsspelen, 
sport- en spelmaterialen ontdekken, spelen met massa’s water en modder,  …  
Bij het MINI-creaspelkamp ligt de nadruk nog iets meer op het spelend ontdekken van knutselmaterialen. 
Bij het MAXI-creaspelkamp gaan we voluit voor de meest waanzinnige creaties! 
Dit kamp is zonder (!) overnachting. (Voor kampen met overnachting zie www.wriemel.be) 
Omdat we de kampen bewust ‘klein en gezellig’ willen houden, beperken we de inschrijvingen per kamp 
tot maximum 25 kinderen.  
 

Iedereen zal het weten, Wriemelen is meer dan knutselen alleen!! 
 
AANPASSINGEN VOOR PASEN? 
 

Tijdens de paasvakantie is het natuurlijk veel kouder dan tijdens de zomer. Toch motiveren we de 
kinderen om zoveel mogelijk buiten te ravotten. Gelukkig kunnen we ons opwarmen rond het kampvuur 
en kunnen we ook binnen in het Wriemelhuis spelen wanneer we het echt te koud krijgen of er te veel 
regen valt. Naargelang het weer en de leeftijd zullen we ook binnen eten en knutselen.  
 
WANNEER GAAT HET CREASPELKAMP DOOR? 
 

We voorzien eenmalig een kamp tijdens de paasvakantie 2023 

Mini-Creaspelkamp  
Voor kinderen van 1e en 2e kleuterklas. 

geboren in 2019 en 2018 
---maximum 25 kinderen--- 

Van maandag 03 tot vrijdag 07  
april 2023 

Elke dag van 10u00 tot 16u00 
(gratis opvang vanaf   
09u00 en tot 17u00) 

Maxi-Creaspelkamp  

Voor kinderen vanaf 3e kleuterklas tot en 
met 3e leerjaar. 

geboren in 2017 tot 2014 
---maximum 25 kinderen--- 

Van maandag 03 tot vrijdag 07  
april 2023 

Elke dag van 10u00 tot 16u00 
(gratis opvang vanaf   
09u00 en tot 17u00) 

 

HOE KAN JE INSCHRIJVEN? 
 

Inschrijven voor de kampen kan vanaf zondag 30 oktober (rond de middag) via jouw persoonlijke pagina 
op onze site. (www.wriemel.be) Ik probeer jouw aanvraag binnen de week te verwerken en te 
beantwoorden. Indien er nog plaats vrij is, stuur ik jou een bevestigingsmail met opdracht tot betaling.  
Het kampboekje met de nodige info (tips ivm kledij, eten,…) krijg je in februari per mail doorgestuurd.  
 

WAT KOST EEN WRIEMEL CREASPELKAMP? 
 

De prijs voor de komende paasvakantie voor het MINI-Creaspelkamp bedraagt 149 euro per kind.  
De prijs voor de komende paasvakantie voor het MAXI-Creaspelkamp bedraagt 149 euro per kind.  
=> Wie dit schooljaar nog geen lid is van Wriemel, betaalt bovenop de inschrijvingsprijs 5 euro verzekering. 
=> De kinderen hoeven geen knutselmateriaal mee te brengen! Er worden géén extra kosten meer 
aangerekend. 
=> Na het kamp zullen de fiscale attesten en formulieren voor de mutualiteit en/of werkgever 
meegegeven worden.  
=> Het kamp begint elke dag om 10u00 en eindigt tot 16u00. Er is gratis opvang voorzien 1 uur voor en 
na het kamp. Dus vanaf 09u00 en tot 17u00.  
=> Zorg zelf voor een stuk fruit, lunchpakket en 4-uurtje. Wij zetten het voor jou gekoeld. 
Kraantjeswater is er in overvloed!  
 

Wriemelende groeten, 
Jurjen Maudens en het Wriemelteam 


