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F.C. DE KAMPIOENEN 
KAMP VOOR DE SUPERFANS!

DIERENKAMPEN
VOOR DE BEESTIGE BENDE

Altijd al gedroomd van een échte safari?
Ga dan het avontuur aan op ‘Safarikamp 
in de Beekse Bergen’ 

Of neem je graag je favoriete huisdier mee 
op kamp om hem coole trucjes te leren? 
Kom dan zeker mee op ‘Hondenkamp’!

Zin in iets anders? Dan voel je zeker 
helemaal thuis op dieren- en pret-
parkkamp of pakawi park kamp!

Meer foto’s vind je op 
facebook.com/activakvzw

Beginnen jouw oogjes al te fonkelen 
bij het woord ‘water’? Schrijf je dan snel in 
voor een van onze spetterende  
kampen: “Superpretparkkamp”  of 
“waterpretparkkamp”.  

Zit avontuur in jouw bloed  
en houd je van adrenaline?  
Dan is de ‘pretparkweek’  
iets voor jou. Pak je rugzak en  
je lunchpakket en maak je klaar  
voor een supercoole kampweek! 

TAALKAMPEN... EN FRANÇAIS ! 
SUPER CHOUETTE. 

           Zijn “crêpes” of “chocolat chaud” helemaal  
jouw ding? Dan zit je hier zeker goed!  
Leer op een speelse manier meer over de    
Franse taal en cultuur.

            Êtes-vous prêt(e)s?

      Kom meer te weten over ‘Paardrijden en 
Français’ en ‘Koken en Français’ op
www.activak.be.  À bientôt!

KAMPEN ‘FOR GIRLS’ 
FASHION, ZEEMEERMIN 

OF GIRLPOWER?

WWW.ACTIVAK.BE

 Kampioen zijn is plezant, olé! 
Aangezien we allemaal weten dat  
F.C. De Kampioenen de beste serie ooit 
is, zal niemand zich op dit kamp een 

moment vervelen! Een hele week in het 
teken van de zotste avonturen van deze toffe 

vrienden. Ben jij zo grappig als Markske, zo wijs als 
Maurice of zo leuk als Bieke? Wie je ook bent, op dit 
kamp beleef je zeker de tijd van je leven! De chocomelk 
en de Bomaworst liggen alvast klaar. Mijn gedacht!

Heb je er altijd al van gedroomd een 
zeemeermin te zijn? Leer zwemmen 
met een echte staart op dit 
magische zeemeerminnenkamp!

Een week bezig zijn met mode? Dan ben jij 
geknipt voor het Fashion kamp deze
zomer! Houd alvast een plaatsje vrij in je 
valies, want op het einde van de week heb jij 
een zelfgemaakte outfit mee naar huis! 

Heb je zin in een weekje meiden onder 
elkaar? Dan ben je zeker welkom op het 
Only Girls Deluxe 
Kamp. Maak de diva 
in jou wakker, want 
we gaan o.a. een hele 
dag met de limousine 
rijden op dit kamp!

PRETPARKKAMPEN 
VOOR DE DURVERS 

meer dan 20 jaar ervaring
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Grote paarden, pony’s, shetlanders en  
zelfs minipaardjes, we hebben ze allemaal.  
Zowel voor beginnende ruiters als 
gevorderden, bij ons vind je voor elk
niveau het perfecte kamp.

De allerkleinste komen te weten hoe ze het best een 
minipaardje kunnen verzorgen en hoe ze als en echte

ruiter op een pony moeten zitten. Liever een drafje 
hoger? Dan bieden wij ook nog superleuke 
shetlanderkampen aan!

Voor de meer ervaren ruiters of 
oudere groepen, hebben we

kampen zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië. 

Voor diegenen die houden van 
een uitdaging bieden we zelfs 
spring- en dressuur- 
kampen aan!
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BENIEUWD NAAR MEER? 
Surf snel naar www.activak.be
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Fortnite kamp • Goed Gebakken • Zot aan Zee • 
YouTube kamp • Summer Fun Camp • 
Taalkampen • Voetbalkamp • Virtual Reality kamp  
• Dolfijnenkamp • ...

MULTIMEDIA 
KAMPEN VOOR  

DE HIPSTE VOGELS
Heb je intussen alle TikTok liedjes al vanbuiten 
geleerd? Dan ben jij misschien wel de savage die we 

zoeken voor dit supercoole Tik Tok kamp! 
Of ben je eerder fan van enkele YouTube 

streamers en zou je graag zelf een YouTube-kanaal 
starten? Dan zit je helemaal op je plaats op YouTube 

kamp! Ready to shoot? Werd jij helemaal gek toen de 
PlayStation 5 uitkwam en ben je verzot op gamen? 
Laat dan je favoriete games tot leven  
komen op één van onze gamingkampen.

KAMPEN MET EEN KICK VOOR 
DE ECHTE DURVERS
Houd jij van snelheid en avontuur? Ben je 
er niet vies van je af en toe eens goed vuil 
te maken? Dan zijn deze kampen met 
een kick wel iets voor jou! Ga mee 
op Mini Kix Kamp of Super Kix 
Kamp en verleg je grenzen. Of ga 
mee op Racingkamp 
en breek het snelheidsrecord 
op de kartingbaan. 

PAARDENKAMPEN 
VOOR DE COOLSTE RUITERS

MUSICALKAMP 
VOOR DE ACTEURS IN SPE

KLEUTERKAMPEN VOOR  
ONZE JONGSTE KAPOENEN

Sta jij graag in de spotlight en kent elk 
familiefeest wel minstens één van jouw 
unieke optredens? Heb je een droom 

om het later ver te schoppen in de 
acteer- of musicalwereld en houd je enorm van 
zingen, dansen en acteren? Wel, tijdens Dé  
Musicalstage van het jaar worden al die 
artistieke talenten aangekaart.  Aan de hand 
van bekende liedjes uit populaire musicals, 
creëren we samen een onvergetelijke 
musicalscène. 

Is jouw kapoen helemaal in de ban van Elsa 
en van de grappige sneeuwman Olaf? Goed 
nieuws! Op ons Frozenkamp komt het 
favoriete sprookje van jouw prins of prinses 
tot leven. Nog meer magie? Dan is het  
Ridders en Prinsessen kamp ideaal. 

Of is jouw kind al van jongs af aan 
een echte dierenvriend? Wat dacht je 
dan van een onvergetelijk dolfijnen 
kleuterkamp? 

Schrijf je kleuter snel in voor een 
onvergetelijk 3-daags kamp!

SCAN  MIJ!

VRAAG NU 
JOUW NIEUWE 

ZOMERBROCHURE 
AAN!
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