
Taalkampen voor kinderen 
vanaf 4 jaar met vele leuke 
combinaties!

Kies uit ons superleuk programma in de 

binnenzijde van deze folder en schrijf je 

vliegensvlug in op onze nieuwe website.

Onze taalkampen

Een mix tussen spelen en leren!

Geen saaie lessen, want tijdens onze taalkamp-

en ga je een hele week spelen met taal: zowel 

actieve als passieve spelletjes komen aan bod. 

Alle taalactiviteiten zijn zeer gevarieerd en je 

wordt extra gemotiveerd om je kennis in praktijk 

om te zetten. Liedjes en dialoogjes mogen 
zeker niet ontbreken!

Ieder jaar werken we ook rond een nieuw thema, 

heel interessant voor je als je al een kamp 

gevolgd hebt. De basiswoordenschat zoals je 

voorstellen wordt wel even herhaald maar jij kan 

je kennis dan uitbreiden.

Uiteraard krijg je een leuke syllabus mee naar 

huis!

Over ons

Wie zijn wij?

Language Valley is een taalorganisatie voor 
kinderen en jonge tieners met als motto ‘op een 
ludieke en intensieve manier een taal leren’.

Language Valley
Vossebergstraat 14 • 3590 Diepenbeek

011 24 37 89 • 0477 25 01 86 • 0476 56 73 78
info@languagevalley.be

www.languagevalley.be



Periode  Locatie    Taalkamp   Geboortejaar Prijs

Meer details of inschrijven kan via onze website www.languagevalley.be

05/07 - 09/07 Alken (Tenniscentrum Alken)  Engels & tennis   2009 - 2016 €140

      Engels & padel   2009 - 2016 €150

  Balen (Keiheuvel)   Frans & tennis   2009 - 2016 €130

  Bilzen (Sportdienst)*   Frans & omnisport   2009 - 2014 €75*

  Bree    Frans    2011 - 2016  €80*

      Frans & crea   201 1 - 2016 €120

  Kortessem (Stonehill Stables)  Frans & paardrijden          2009 - 2016 €160

  Zutendaal (Bosscherhof)  Frans & paardrijden            2009 - 2016 €160

12/07 - 16/07 Kortessem (Stonehill Stables)  Frans & paardrijden            2009 - 2016 €160

  Oudsbergen   Frans & techniek-wetenschap junior 2013 - 2015  €150

      Frans & techniek-wetenschap  2009 - 2012 €150

  Wellen    Frans & kookatelier           2009 - 2015 €145

  Tongeren (Sportdienst)*  Frans & omnisport   2011 - 2016  €80*

      Engels & omnisport   2009 - 2013 €80*

19/07 - 23/07 Balen (De Hoeve)   Frans & paardrijden            2009 - 2016 €150

  Kinrooi    Frans & crea   2011 - 2016  €120

      Frans & dans   2011 - 2016  €120

26/07 - 30/07 Houthalen(Dom. Kelchterhoef WAC Limburg) Frans & watersport-adventure  2008 - 2013 €160

  Hechtel-Eksel (Sportdienst)*  Engels & omnisport   2009 - 2014 €75*

02/08 - 06/08 Genk (Soccer Arena)   Frans & voetbal   2009 - 2016 €130

  Maasmechelen (HCMM)  Frans & hockey   2009 - 2016 €120

  Neeroeteren (Warredal)  Frans & adventure            2008 - 2013 €165

  Pelt (Neerpeltse TC)   Engels & tennis   2009 - 2016 €150

  Tongeren (Sportdienst)*  Frans & omnisport   2009 - 2016 €80*

09/08 - 13/08 Heusden-Zolder (TC Bolderberg)  Frans & tennis   2009 -2016 €135

  Peer ('t Broekxhof)   Frans & boerderijplezier  2009 - 2016 €145

  Hoeselt    Frans & Disneyhelden   2011 - 2016  €120

  Zutendaal (Bosscherhof)  Frans & paardrijden            2009 - 2016 €160

      Engels & paardrijden   2009 - 2016 €160

  Hasselt (Sportdienst)*  Engels & sportmix   2010 - 2015 €80*

16/08 - 20/08 Kortessem (Stonehill Stables)  Frans & paardrijden            2009 - 2016 €160

  Maaseik (Tennisclub Maaseik)  Frans & tennis   2009 - 2016 €130

      Engels & tennis   2009 - 2014 €130

  Bilzen (Sportdienst)*   Frans & kleuterkamp   2015 - 2016 €75*

  Genk (Sportdienst)*   Frans & sportmix   2012 - 2016 €65*

23/08 - 27/08 Alken (Tenniscentrum Alken)  Frans & tennis   2009 - 2016 €140

      Frans & padel   2009 - 2016 €150

  Bocholt    Frans & dans   2009 - 2016 €120

  Lanaken (Kinderboerderij)  Engels & kinderboerderijkamp           2011 - 2016  €130

  Hasselt (Sportdienst)*  Frans & turnen   2010 - 2015 €80*

* Met dank aan de gemeentebesturen voor hun steun. Voor deze taalkampen dient ingeschreven te worden bij de sportdienst zelf.


