
Koning Kevin organiseert zomervakanties voor kinderen en jongeren.

Vakanties met nadruk op spel, ontspanning, geborgenheid, kunst en fantasie.

Is dat plezant? Ge zijt zelf plezant!

★ www.koningkevin.be ★
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KAKELBONTVAKANTIES
(Voor kinderen geboren tussen ‘00 en ‘05)

Tijdens deze vakanties mag je zelf bepalen hoe lang 
je komt. Je kiest (bij inschrijving) de dag waarop je 
aankomt en de dag waarop je weer vertrekt (minimum 
twee, maximum negen nachten).  

1 Hoeve Kakelbont
Themavakantie in De Haan (15/7 t.e.m. 7/8)
Een boerderij aan het strand!

2 Kasteel Kakelbont
Themavakantie in Kessel-Lo (21/7 t.e.m. 4/8)
Kastelen, ridders en prinsessen!

3 Kakelbos
Spelvakantie in Westmalle (6/8 t.e.m. 19/8)
Boomhutten en praten met dieren! 

EXTERNAATSVAKANTIES
(I.s.m. Museum M)

4 M Mania (geboortejaar ‘00, ‘01 of ‘02) 
Queestevakantie in Leuven (2/7 t.e.m. 6/7)
Raadsels, mysteries en scheve schilderijen! 

5 Kleur op de M-muur (geboortejaar ‘03, ‘04 of ‘05)

Muzische vakantie in Leuven (9/7 t.e.m. 13/7)
Superformidabelgrote kunstwerken! 

KINDERVAKANTIES
(Voor kinderen geboren in ‘05 of ‘06)

6 Snuiteropuit
Themavakantie in Maarkedal (8/7 t.e.m. 11/7)
Beestenboel en kippendansjes! 

7 Oma Knus
Muzische vakantie in Kortenberg (29/7 t.e.m. 1/8)
Grootmoeders en goudvissen! 

8 Koffer op pootjes
Themavakantie in Veldegem-Zedelgem (9/8 t.e.m. 12/8)
Koffers vol verhalen! 

KINDERVAKANTIES
(Voor kinderen geboren in ‘03, ‘04 of ‘05)

9 Snottifantorium
Queestevakantie in Maarkedal (12/7 t.e.m. 15/7)
Op onderzoek met Professor Prikkelbaard! 

10 Sneeuwkapje en de drie rovers
Themavakantie in Kortenberg (2/8 t.e.m. 5/8)
Kussende kikkers en vliegende tapijten! 

11 Lachstatt
Straattheatervakantie in Kessel-Lo (26/8 t.e.m. 30/8)
Lachen, gieren, brullen! 

12 Lange Rekstraat 52
Muzische vakantie in Sint-Niklaas (27/8 t.e.m. 30/8)
Aan de slag met verrassende postpakketten! 

KINDERVAKANTIES
(Voor kinderen geboren tussen ‘00 en ‘05)

13 Ik kies...
Spelvakantie in Maarkedal (2/7 t.e.m. 6/7)
Jouw fantasie is de baas! 

14 Koks, kelners en kroketten
Kookvakantie in Kessel-Lo (2/7 t.e.m. 8/7)
Een zelfgebakken eethuis! 

15 Villa Tilda
Spelvakantie in Kessel-Lo (9/7 t.e.m. 13/7)
Een huis met een eigen willetje! 

16 Publiek Geheim
Queestevakantie in Maarkedal (16/7 t.e.m. 20/7)
Afluisteren en spioneren! 

17 Slot Lancelot
Dramavak. in Veldegem-Zedelgem (4/8 t.e.m. 8/8)
Koning Arthur achterna! 

18 Kwizien Kwatsj
Kookvakantie in Kessel-Lo (5/8 t.e.m. 11/8)
Gebrabbel en gepruttel! 

19 Valstrik
Spelvakantie in Kortenberg (6/8 t.e.m. 10/8)
Barricades bouwen en plannetjes smeden! 

20 Toversmoel met wratten
Themavak. in Veldegem-Zedelgem (13/8 t.e.m. 17/8)
Kikkersoep en paddenprut! 

21 Vliegwielschip
Beeldvakantie in Kessel-Lo (13/8 t.e.m. 19/8)
Zelfgebouwde zotte zeepkisten! 

DE TALENTEN VAN KONING KEVIN

Spelen - Alles is een spelletje!
Spelen en Koning Kevin, dat zijn twee handen op 
één buik. We gaan grote spelen doen die uren 
duren, maar ook ieniemienie spelletjes vol knusse 
gezelligheid. We gaan ravotten, in bomen klimmen, 
aftelrijmpjes maken en tennissen met pratende ap-
pelsienen. Eerlijkheidshalve moeten we ook melden 
dat je kleren vuil kunnen worden. Maar omdat jij 
een driedubbeldoorgedraaide speelvogel bent, vind 
je dat vast niet zo erg...

Ontspanning - Relax is de max!
Naast al het spelplezier en kunstzinnig geklieder, 
gaan we ook heel veel chillen. Chillen is een Engels 
woord dat zoveel betekent als lekker lui liggen 
niksen. Het is tenslotte zomer, en dan moet je ook 
kunnen relaxen en ongedwongen tetteren over 
koetjesrepen en kalverliefde. Wij zorgen ervoor dat 
je kunt ontspannen op jouw eigen unieke manier. 
Languit in het gras, of opgerold in een koffer vol 
knuffels, jij mag kiezen. 

Geborgenheid - Iedereen voelt zich thuis!
Heb je heimwee naar huis of gewoon zin in een 
knuffel? Hou je niet zo van lawaai of wil je graag 
iemands hand vasthouden? Ook daar is plaats voor 
tijdens onze zomer. We vinden het heel belangrijk 
dat elke deelnemer zich helemaal thuis voelt, en 
daarom zorgen we voor een knusse sfeer met bij-
zondere genietmomentjes. Bij vakanties voor de al-
lerkleinsten doen we daar extra hard ons best voor. 
Onze begeleiders staan dag en nacht voor je klaar!

Kunst - Ook jij bent een artiest!
Wil je toneel spelen of muziek maken? Wil je een 
tentoonstelling bedenken in je eigen museum? Wil 
je filmen, monteren of radiootje spelen? Bij Koning 
Kevin mag je je ding doen op allerlei artistieke ma-
nieren. En daar hoef je heus geen groot tekentalent 
of dansmarieke voor te zijn, want voorkennis is 
helemaal niet nodig. Het allerbelangrijkste is Grote 
Goesting!

Fantasie - Zet je brein open!
Wil je een onbestaand dansje bedenken of een 
nooit eerder geproefde taart bakken? Wil je op vijf-
tien minuten tijd een privé-detective worden? Wil 
je een zelfgemaakte berg beklimmen of de liefde 
verklaren aan een boom? Als jij het plezant vindt, 
dan vinden wij dat ook! Laat dus je fantasie de vrije 
loopneus!

EN jOuw TALENT?

Kun jij goed dansen of zingen of gezellig doen of 
koekjes bakken of toneelspelen of goochelen of ver-
kleden of muziek maken of fotograferen of varen of 
raadsels oplossen of kamperen of boomhutten bou-
wen of lekker slapen of feestvieren of verliefd worden 
of gedigdten schreifen of kliederen of beatboxen of 
hangmatten of een potteke stampen of behangen of 
depe pepeetepaal sprepeken of everzwijnen vangen 
of hiphoppen of roddelen of vliegen of toeteren of 
zwemmen of tunnels graven of iets helemaal anders? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Want alles wat 
leuk is, kan bij Koning Kevin!

MEER wETEN?
Deze lijst met vakanties is slechts een 
samenvatting. Er valt nog veel meer te 
vertellen over onze zomer, maar daar is zelfs 
deze folder te klein voor.  Wil je graag meer 
weten over al onze vakanties? Dan kan je 
drie dingen doen:

1. Surf naar www.koningkevin.be. Daar 
vind je - naast alle praktische gegevens zoals 
kostprijs en locaties - voor elke vakantie een 
aparte pagina met uitgebreide informatie. 
Bovendien kun je onmiddellijk online 
inschrijven!

2. Vraag - gratis en voor niks - onze 
uitgebreide zomerbrochure aan.  
Ook daarin vind je veel meer informatie.

3. Bel of mail ons! We zijn elke werkdag 
bereikbaar van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.00 
tot 16.30 uur (tijdens schoolvakanties tussen 
09.30 en 12.30 uur) op het nr. 016 350 550.  
Mailen kan via info@koningkevin.be. 

22 Hoofdkwartier
Spelvakantie in Kessel-Lo (20/8 t.e.m. 24/8)
Kampen bouwen en wachtwoorden verzinnen! 

23 Circus Saboteur
Queestevakantie in Sint-Niklaas (21/8 t.e.m. 26/8)
Ontmasker de schim van het circus! 

24 wij zijn de Benderiken!
Spelvakantie in St-Katelijne-Waver (26/8 t.e.m. 30/8)
Eén voor allen, allen voor één! 

KINDERVAKANTIES
(Voor kinderen geboren in ‘00, ‘01 of ‘02)

25 De Zaak
Queestevakantie in Maarkedal (12/7 t.e.m. 15/7)
Ondervragingen en vingerafdrukken! 

26 Hip Hip Strip
Themavakantie in Kortenberg (2/8 t.e.m. 5/8)
Het leven is een stripverhaal! 

27 0497 68 60 51
Queestevakantie in Lommel (19/8 t.e.m. 24/8)
Het mysterieuze telefoonnummer! 

28 Mopcity
Straattheatervakantie in Kessel-Lo (26/8 t.e.m. 30/8)
Lachen, gieren, brullen! 

29 Hangaar
Muzische vakantie in Sint-Niklaas (27/8 t.e.m. 30/8)
Drie camions vol eigen maaksels! 

TIENERVAKANTIES
(Voor jongeren geboren in ‘98 of ‘99)

30 Code Donck
Spelvakantie in Brussel (8/7 t.e.m. 14/7)
Codes, achtervolgingen en geheime tattoos! 

31 De Redactie - Krant
Mediavakantie in Brugge (16/7 t.e.m. 21/7)
Columns, cartoons en roddelpers! 

32 De Redactie - Radio
Mediavakantie in Brugge (16/7 t.e.m. 21/7)
Sportreporters, nieuwsankers en dj’s! 

33 XII
Trekvakantie doorheen Vlaanderen* (1/8 t.e.m. 5/8)

Op zoek naar de keizer! 

34 @ The Office
Queestevakantie in Brugge (6/8 t.e.m. 11/8)
Speurtochten en computervirussen! 

35 Camping Act-it
Chill- en dramavakantie in Lommel (12/8 t.e.m. 18/8)
Van soaps tot slapstick! 

36 Camping Cook-it
Chill- en kookvakantie in Lommel (12/8 t.e.m. 18/8)
Bramenpudding, brochettes en vuurkestook! 

37 Camping Face-it
Chill- en beeldvakantie in Lommel (12/8 t.e.m. 18/8)
Portretteketet! 

38 update
Spelvak. in Veldegem-Zedelgem (19/8 t.e.m. 24/8)
Achtervolgen en facebook checken! 

TIENERVAKANTIES
(Voor jongeren geboren in ‘96 of ‘97)

39 Mixed City
Productievakantie in Brussel (1/7 t.e.m. 7/7)
Mixen en samplen in de grootstad! 

40 Terminus
Dramavakantie in Brussel (1/7 t.e.m. 7/7)
De metro zal nooit meer hetzelfde zijn! 

41 Vendetta
Queestevakantie in Kessel-Lo (15/7 t.e.m. 20/7)
Smokkelen en pokeren met de maffia! 

42 Roulette Rouge
Spelvakantie in Brugge (1/8 t.e.m. 5/8)
Alles of niks, elke dag opnieuw! 

43 Route herberekend
Chill- en trekvak. doorheen Vlaanderen* (12/8 t.e.m. 17/8)
Op zoek naar de horizon! 

44 Groupies en Roadies
Muzische vakantie in St-Katelijne-Waver (20/8 t.e.m. 25/8)
We maken een tempel voor onze helden! 

TIENERVAKANTIES
(Voor jongeren geboren in ‘93 of ‘94)

45 Misteriks
Trekvakantie doorheen Vlaanderen* (7/7 t.e.m. 13/7)
Op zoek naar je verdwenen medereizigers! 

46 Lijn 4
Muzische vakantie in Lommel (25/8 t.e.m. 30/8)
We bouwen onze eigen tourbus! 

Koning Kevin stelt voor: 

46 zomervakanties voor 

kinderen en jongeren,  

overal in Vlaanderen!

Verantwoordelijke uitgever:  
Gil Géron, Kapellekensweg 2, 3010 Kessel-Lo

Verboden op de openbare weg te gooien  
(Een vliegtuig of bootje vouwen mag wel)

*Vertrek vanuit Kessel-Lo

*Vertrek vanuit Brussel

*Vertrek vanuit Leuven


