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JONGEREN
° 2005-2011

KINDEREN
°2011-2016

KROKUSVAKANTIE 2023 
van 20 februari t/m 24 februari 

PAASVAKANTIE 2023
van 3 april t/m 14 april

Hoe lezen we 
dit boekje?

KLEUTERS
°2016-2019

Rode Kruisstraat 25
9100 Sint-Niklaas
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PRAKTISCH
OPENINGSUREN SECRETARIAAT
TIJDENS DE SCHOOLDAGEN
Maandag     18 – 20 uur
Dinsdag  10 – 12 uur   18 – 20 uur
Woensdag   14 – 20 uur
Donderdag 10 – 12 uur   18 – 20 uur
Zaterdag 10 – 12 uur 

TIJDENS KROKUS- EN PAASVAKANTIE: 
Maandag t/m vrijdag 9.15 – 12 uur 14 – 16.45 uur

OPGELET!
Het secretariaat is tijdens schoolvakanties ’s avonds en in het weekend gesloten.
De Vrije Ateliers zijn gesloten tijdens de kerstvakantie.

INFO
03 778 33 70 
vrijeateliers@sint-niklaas.be | www.vrijeateliers.be

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE KROKUS- EN PAASVAKANTIE?

INSCHRIJVEN
In het totaalaanbod ‘vakantie op maat’ werd een eenvormige werkwijze ontwikkeld samen met andere stadsdiensten die activiteiten voor 
kinderen organiseren tijdens de schoolvakanties. Het gaat dan over de sportkampen, de buitenschoolse groepsopvang en uiteraard de 
cursussen van de Vrije ateliers. Let op: onze cursussen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Dit biedt je de mogelijkheid om online in te schrijven en te betalen 
vanaf dinsdag 10 januari 2023 | 9 uur. Informatie vind je terug op www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat.

Ons vakantieaanbod kunt u dan eveneens op die webpagina bekijken.
Bij al onze kindercursussen is het gebruikte materiaal in de cursusbijdrage begrepen.

Wanneer vindt de cursus plaats?
• Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de cursus.
 Volzet is dan ook volzet.  
• Na de uiterste inschrijvingsdatum wordt beslist of een cursus kan doorgaan of niet.
 Indien de cursus doorgaat, ontvang je geen bevestiging.

Annulering
• vóór de uiterste inschrijvingsdatum: het cursusgeld wordt terugbetaald.
• Ná de uiterste inschrijvingsdatum: je blijft ons het volledige bedrag verschuldigd. Indien je langdurig afwezig bent wegens 
 ziekte wordt bij voorlegging van een geldig doktersattest het cursusgeld terugbetaald (verhoudingsgewijs).

Prijzen en kortingen
1. De standaardprijs: staat vermeld bij elke cursus.
2. Korting.
• Gezinskorting voor kinderen is enkel geldig tijdens schoolvakanties voor alle kinderen van het zelfde gezin en bij gelijktijdige inschrijving 
per vakantieperiode: 10% korting op het totale bedrag.
 • Nieuwe regeling inzake kortingen voor kinderen in de vakantieworkshops
Vanaf zomer 2021 geeft de Vrije ateliers kortingen voor kinderen met een KANSENPAS. Zij kunnen maximum twee maal per jaar 80% 
korting krijgen op de vakantieworkshops in de Vrije ateliers. Hiervoor maak je een afspraak met het secretariaat via vrijeateliers@sint-
niklaas.be om je kind in te schrijven (met vermelding van de cursus en de periode). Je hoeft dus geen PARTICIPATIEATTEST meer aan 
te vragen, het voorleggen van een kansenpas is voldoende.

DE VRIJE ATELIERS VERZORGEN DE VOOR-, NA- EN MIDDAGOPVANG VOOR KINDEREN TOT 12 JAAR.

Ochtend:  8 – 9 uur 2 EUR
Middag:  12 – 14 uur 3 EUR
Avond:  17 – 18 uur 2 EUR

Je kunt altijd gebruik maken van onze opvang maar om organisatorische redenen vragen wij je om de aanwezigheid in de middagopvang 
tegelijk met de inschrijving te vragen. Je betaalt dan altijd voor een volledige cursusweek (al naargelang het aantal cursusdagen) voor de 
middagperiode en je bent zeker van een plaats. Duid dan ‘opvang’ aan bij de cursus die je boekt.
Let op! Eventueel niet-gebruikte dagen worden niet terugbetaald. Wanneer je kind(eren) zowel een activiteit in de voor- als in de namiddag 
meedoen, moet je uiteraard de middagopvang maar één keer aanduiden bij de boeking (anders betaal je de opvang dubbel ...).
Voor kinderen die een ‘hele dag’-activiteit (bvb. toneel, animatiefilm ...) meedoen, hoef je de middagopvang NIET aan te duiden, die is 
immers bij de cursus inbegrepen. De ochtend- en avondopvang moet je niet vooraf reserveren.
Kinderen, onder de 12 jaar, die vóór 8.45 uur en vóór 13.45 uur worden gebracht en die ná 12.15 uur en ná 17.15 uur niet zijn opge-
haald, gaan automatisch naar de opvang. Dit om de veiligheid van onze kinderen te garanderen. Na dit tijdstip wordt daarom de opvang 
aangerekend. Kinderen ouder dan 12 jaar hoeven géén opvang te reserveren/betalen. Voor deze kinderen zijn wij alleen verantwoordelijk 
tijdens de cursusuren. 54



KROKUSVAKANTIE 2023 • Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Van ei tot draak
°2016-2019 • Leen Huysmans

Cursuscode: krokus202301

Ik leer en experimenteer 
als een tovenaar

°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx
Cursuscode: krokus202302

Namiddag • 14 tot 17 uur

Piratendroomschip
°2016-2019 • Chantal De Keersmaecker

Cursuscode: krokus202308

Op stap in de jungle
°2016-2018 • i.s.m. Passerelle

Cursuscode: krokus202309 

De kleine chef
°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx

Cursuscode: krokus202310

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Creatief bloemschikken
°2007-2015 • Manuela Huys
Cursuscode: krokus202303

Kinderen bakken ook 
°2011-2015 • Tina De Vriese
Cursuscode: krokus202304

Tekenen is leuk: waterwereld
°2012-2014 • Tineke Coppens

Cursuscode: krokus202305

Elektronicakamp
°2013-2015 • i.s.m. de Creatieve Stem

cursuscode: krokus202306

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut
Cursuscode: krokus202307

Namiddag • 14 tot 17 uur
  

Ik ben uniek
°2011-2016 • Najat El Boubkari

Cursuscode: krokus202311

Circus 
°2011-2016 • i.s.m. Look&smile

Cursuscode: krokus202312

Ontwerp je eigen gezelschapsspel 
°2011-2016 • Marjan Verhaeghe

Cursuscode: krokus202313

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut
Cursuscode: krokus202314

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Creatief bloemschikken
°2007-2015 • Manuela Huys
Cursuscode: krokus202303

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut
Cursuscode: krokus202307

Namiddag • 14 tot 17 uur

 Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut
Cursuscode: krokus202314

Circus pag.12
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 IK LEER EN EXPERIMENTEER ALS EEN TOVENAAR
 Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Charlotte Haesendonckx

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202302

Ben jij een tovenaar groot of klein, dan moet je zeker in mijn 
ateliertje zijn. Samen gaan we knutselen, toveren en verzinnen 
we een spreuk. En lachen doen we zeker want dat is superleuk!

KROKUSVAKANTIE 2023 • MAANDAG 20 februari t/m vrijdag 24 februari

Inschrijven van 10 januari t.e.m. 14 februari
 

VOORMIDDAGREEKS VAN 9 TOT 12 UUR

 
 VAN EI TOT DRAAK
 Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Leen Huysmans

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202301

Dit geloof je nooit, wij hebben een drakenei gevonden!  
Ben je ook zo benieuwd en heb je zin om samen met ons uit 
te zoeken hoe de draak uit het ei er uitziet? We fantaseren en 
creëren erop los: we brainstormen, frotteren, experimenteren 
in groot en klein formaat, in 3D of een boekje … en pas maar 
op! Want daar vliegt de draak al!

KINDEREN BAKKEN OOK
Voor kinderen van °2011 tot 2015 met Tina De Vriese

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: keukenschort, een voorraadpotje, 
een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202304

Help je mama en papa graag in de keuken? Bak je graag? Dan 
zit je in deze workshop goed. Mama Tina leert je de kneep-
jes van het vak en brengt haar passie over op haar koks. De 
hele week maken we lekkere zoete en zoute hapjes die je mag 
meenemen. We spelen ook een quiz over voeding. Op vrijdag 
tijdens het slotmoment organiseren we een heuse receptie 
waar de ouders mogen komen proeven van onze lekkerste 
creaties! Heb je allergieën of kan/mag je iets niet eten omwille 
van religie of overtuiging, vul dat dan zeker in op je ‘vragenlijst’ 
in ‘vakantie op maat’.

CREATIEF BLOEMSCHIKKEN
Voor kinderen van °2007 tot 2015 met Manuela Huys

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de 
pauze
Cursuscode: krokus202303

Heb je al eens iemand willen verrassen met een zelfgemaakt 
bloemstukje? Schrijf je dan in voor creatief bloemschikken.
Je leert met heel wat materialen én natuurlijk ook echte bloe-
men een origineel bloemstuk maken. Was je al eens bij mij 
op cursus? Geen probleem: dan zorg ik ervoor dat je niet 
opnieuw hetzelfde maakt.
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TEKENEN IS LEUK - Iedereen kan tekenen
Naar het boek ‘waterwereld’ van Marc De Vos
Voor kinderen van °2012 tot 2014 met Tineke Coppens

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202305

Naar aanleiding van de uitgave van de eerste twee boeken 
van de achtdelige reeks over het tekenen van dieren met be-
hulp van een sjabloon, gaat Tineke jullie vier dagen lang op 
weg zetten om op een leuke en verstaanbare wijze dieren te 
tekenen.  De bedoeling is dat jullie één van de belangrijkste in-
zichten in de wereld van het tekenen leren verwerven: gebruik 
maken van een basisvorm.  Dit geeft jouw tekening houvast 
en stelt jou in staat om jouw figuren beter te vormen.  Eens 
je dit inzicht verworven hebt zal je jouw tekenen er zien op 
vooruitgaan.  We gaan ook op groot formaat werken tijdens 
deze workshop. Zeker de moeite waard!  Vanaf negen jaar 
toegankelijk. ELEKTRONICAKAMP 

Wat als fabeldieren konden praten?
Voor kinderen van °2013 tot 2015 i.s.m. De Creatieve Stem

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202306

Hou je van verhalen? Wil je graag voorwerpen leven inbla-
zen en schrik je niet van elektronica? Wil je ook fabeldieren 
bedenken en tot leven wekken? We steken de handen uit de 
mouwen en met vinylsnijder, met naald en draad gaan we 
lappen stof in heldhaftige zachte beestjes toveren. Als echte 
elektro wizards zorgen we dat de beestjes kunnen praten! 
Misschien griezelig, misschien prachtig, maar zeker fun en 
leerrijk. En weet je wat? Je helpt zo ook de textielafvalberg 
kleiner maken.

POTTEN DRAAIEN
Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Klara Rombaut

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, oude kledij, 
oude sportschoenen en een drankje voor de pau-
ze.
Cursuscode: krokus202307

Klei is een soepel en kneedbaar materiaal waarmee je je ei-
gen ideeën op een creatieve manier vorm kunt geven. Het 
draaien op de schijf is één van de leukste manieren om een 
bol klei om te toveren tot een kopje, een schaal of een kom.
De magie tussen je handen en de klei is niet zo vanzelfspre-
kend. We leren kneden, centreren en eenvoudige vormen 
draaien. Deze werkstukjes kunnen eventueel versierd wor-
den met oortjes of voetjes. 
Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand 
april). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.
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NAMIDDAGREEKS VAN 14 TOT 17 UUR

PIRATEN-DROOMSCHIP
Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Chantal De Keersmaecker

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202308

Echte piraten zijn niet bang voor hoge golven en storm. We 
varen met ons Piraten-Droomschip op de Oceaan. We teke-
nen een schatkaart en knutselen een schatkist. We maken een 
echte piratenhoed. Een week vol knutselplezier voor echte pira-
tenjongens en -meisjes.
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IK BEN UNIEK
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Najat El Boubkari

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202311

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, kom af en maak het leukste 
zelfportret van het hele land! Vanaf de Oudheid tot op vandaag 
hebben kunstenaars over de hele wereld zichzelf geschilderd. 
We verkennen samen een paar beroemde zelfportretten en gaan 
daarna zelf aan de slag, met behulp van een spiegel, papier en 
heel wat teken- en knutselmateriaal. 
Kijk aandachtig in de spiegel, verbeter zo je observatievaardig-
heden en vertaal wat je ziet en wat je voelt in je zelfportret. Hoe 
zie ik mezelf? Hoe wil ik dat anderen mij zien? En bovenal, wat 
maakt elk van ons zo UNIEK?

CIRCUS
Voor kinderen van °2011 tot 2016 i.s.m. Look&Smile

Bijdrage: 110 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202312

De eerste dagen leren we je de technieken van de drie disci-
plines: jongleren, evenwicht en acrobatie. Zo heb je alles eens 
geprobeerd: tonlopen, één-wielen, acrobatische figuren en jong-
leren met balletjes en allerlei andere voorwerpen. En dan wordt 
het tijd om onze show voor te bereiden! Je mag zelf kiezen wat 
jij het liefst doet en dan breien we al dat circustalent aan elkaar 
in een spectaculaire show op vrijdag, met het bijhorende arties-
tenkostuum natuurlijk! Je zal jezelf verrassen!

OP STAP IN DE JUNGLE
Voor kleuters van °2016 tot 2018 i.s.m. Passerelle

Bijdrage: 100 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202309

In dit creatief danskamp gaan we op stap in de jungle, we leren 
coole jungle-moves, camoufleren ons als de beste, verdwalen in 
grotten en nemen de gekste jungle kreten op …

DE KLEINE CHEF
Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Charlotte Haesendonckx

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, voorraadpotjes, 
een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202310

Welkom in de keuken van Jef, de kleine chef. 
Samen met alle vriendjes gaan we op avontuur in de keuken. We 
experimenteren met spaghettislierten, we maken taartjes van klei 
en uiteraard maken we onze eigen koksmuts. Praktisch gaan we 
evengoed aan de slag: met roeren in de pan, met kneden van 
deeg en van al dat lekkers gaan we proeven. Wie doet er mee?

POTTEN DRAAIEN
Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Klara Rombaut

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, oude kledij, 
oude sportschoenen en drankje voor de pauze.
Cursuscode: krokus202314

Klei is een soepel en kneedbaar materiaal waarmee je je ei-
gen ideeën op een creatieve manier vorm kunt geven. Het 
draaien op de schijf is één van de leukste manieren om een 
bol klei om te toveren tot een kopje, een schaal of een kom.
De magie tussen je handen en de klei is niet zo vanzelfspre-
kend. We leren kneden, centreren en eenvoudige vormen 
draaien. Deze werkstukjes kunnen eventueel versierd wor-
den met oortjes of voetjes. 
Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand 
april). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.

ONTWERP JE EIGEN GEZELSCHAPSSPEL
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Marjan Verhaeghe

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: krokus202313

Hou je van spelletjes? Wil je een origineel  kwartet hebben? 
Of een uniek ganzenbord of ...? Met collages en een beetje 
tekenen en schilderen, kan je een spel maken dat je volle-
dig zelf mag vormgeven.  Breng je favoriete gezelschapsspel 
mee als voorbeeld. Wij leggen tijdschriften, stiften en verf 
klaar. Op het einde van de week proberen we ook alle spel-
letjes uit.
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PAASVAKANTIE 2023 • 1ste week • MAANDAG 3 april t/m vrijdag 7 april 
        

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Paasknutselfeest
°2016-2018 • Gwendolyn Pincé

Cursuscode: pasen202316

Ik leer en experimenteer 
als een tovenaar

°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx
Cursuscode: pasen202317

Namiddag • 14 tot 17 uur

De gekke circusvriendjes
°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx

Cursuscode: pasen202323

Vrolijke eitjes
°2016-2019 • Chantal De Keersmaecker

Cursuscode: pasen202324

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Circus
°2011-2016 • i.s.m. Look&smile

Cursuscode: pasen202318
Dia de los muertos

°2011-2016 • Eline Koklenberg
Cursuscode: pasen202319

Led up
° 2011-2014 • i.s.m. de Creatieve Stem

cursuscode: pasen202320
Toveren met laserstralen

°2009-2013 • Lieven De Coninck
Cursuscode: pasen202321

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut
Cursuscode: pasen202322

Namiddag • 14 tot 17 uur

 Ciao, mama Tina!
°2011-2015 • Tina De Vriese
Cursuscode: pasen202325

Hoe word ik acteur?
°2011-2015 • i.s.m. Look&smile

Cursuscode: pasen202326
Dromenvanger

°2011-2015 • Inge Verbruggen
Cursuscode: pasen202327

Fotografie vind ik leuk
°2013-2015 • Hilde Gilbos
Cursuscode: pasen202328

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut
Cursuscode: pasen202329

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Toveren met laserstralen
°2009-2013 • Lieven De Coninck

Cursuscode: pasen202321

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut
Cursuscode: pasen202322

Namiddag • 14 tot 17 uur

Fotografie vind ik leuk
°2013-2015 • Hilde Gilbos
Cursuscode: pasen202328

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut
Cursuscode: pasen202329

PAASVAKANTIE 2023 • 2de week • DINSDAG 11 april t/m vrijdag 14 april 
        

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Mannetje van papier
°2016-2019 • Soetkin Eloy
Cursuscode: pasen202330

De kleine chef
°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx

Cursuscode: pasen202331

Namiddag • 14 tot 17 uur

Als dromen sprookjes worden
°2016-2019 • Chantal De Keersmaecker

Cursuscode: pasen202337

Wetenschappe-leuke dagen
°2016-2019 • i.s.m Spelenderwijzer

Cursuscode: pasen202338

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Reuzen buizen constructie
°2011-2016 • Marjan Verhaeghe

Cursuscode: pasen202332
Tekenen is leuk: de boerderij
°2012-2015 • Tineke Coppens

Cursuscode: pasen202333
Wetenschappe-leuke dagen

°2011-2015 • i.s.m. Spelenderwijzer
Cursuscode: pasen202334

Afrikaanse percussie
°2009-2015 • i.s.m. Spelenderwijzer

Cursuscode: pasen202335

Namiddag • 14 tot 17 uur

 Striptekenatelier 
maak je eigen strip(boek)

°2011-2015 • Anton Van Steelandt
Cursuscode: pasen202339

Ontdek je personage
°2011-2014 • i.s.m. Opendoek

Cursuscode: pasen202340
Druktechnieken

°2011-2015 • Soetkin Eloy
Cursuscode: pasen202341

 Leuke portretten
°2005-2013 • Ilse Lenaerts
Cursuscode: pasen202342

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Afrikaanse percussie
°2009-2015 • i.s.m. Spelenderwijzer

Cursuscode: pasen202335

Namiddag • 14 tot 17 uur

Leuke portretten
°2005-2013 • Ilse Lenaerts
Cursuscode: pasen202342
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IK LEER EN EXPERIMENTEER ALS EEN TOVENAAR
Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Charlotte Haesendonckx

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202317

Ben jij een tovenaar groot of klein, dan moet je zeker in mijn 
ateliertje zijn. Samen gaan we knutselen, toveren en verzin-
nen we een spreuk. En lachen doen we zeker want dat is 
superleuk!

VOORMIDDAGREEKS VAN 9 TOT 12 UUR

PAASKNUTSELFEEST
Voor kleuters van °2016 tot 2018 met Gwendolyn Pincé

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202316

Paasknutselfeest! We delen het woord in 3 stukken: paas, 
knutsel en feest. Met andere woorden: we maken van het knut-
selen rond Pasen een heus feest! Hou jij van Pasen? Van ko-
nijntje, kuikens, eieren, veel kleur ...? Hou je van knutselen? 
Hou je van feest vieren? Dan ben je hier aan het juiste adres! 
Doe je vuile kleren alvast aan en kom meedoen met ons heus 
Paasknutselfeest!

Inschrijven van 10 januari t.e.m. 28 maart

PAASVAKANTIE 2023 • 1ste week • MAANDAG 3 april t/m vrijdag 7 april DIA DE LOS MUERTOS
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Eline Koklenberg

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202319

Dia de los Muertos is een feest voor de doden in Mexico. In 
plaats van te rouwen in het zwart, eren de Mexicanen met veel 
kleur, muziek en dans hun doden. Zo proberen ze terug in 
contact te komen met hun overleden familie. Ken je toevallig 
de film Coco? Ik dompel jullie onder in de kleurige pracht van 
de Mexicaanse cultuur. We gaan aan de slag met felle kleu-
ren, schilderen een dodenstad en maken onze eigen Pinata. 
Ben jij ook nieuwsgierig naar dit dodenfeest, schrijf je dan in 
voor dit kleurrijk spektakel!

CIRCUS
Voor kinderen van °2011 tot 2016 i.s.m. Look&Smile

Bijdrage: 110 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202318

De eerste dagen leren we je de technieken van de drie dis-
ciplines: jongleren, evenwicht en acrobatie. Zo heb je alles 
eens geprobeerd: tonlopen, één-wielen, acrobatische figuren 
en jongleren met balletjes en allerlei andere voorwerpen. En 
dan wordt het tijd om onze show voor te bereiden! Je mag 
zelf kiezen wat jij het liefst doet en dan breien we al dat cir-
custalent aan elkaar in een spectaculaire show op vrijdag, 
met het bijhorende artiestenkostuum natuurlijk! Je zal jezelf 
verrassen!
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TOVEREN MET LASERSTRALEN
Voor kinderen van °2009 tot 2013 met Lieven De Coninck

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202321

Zin om te toveren met laserstralen ? Om een eigen sleu-
telhanger, postkaart en zoveel meer vorm te zien krijgen ? 
In deze workshop maken we kennis met de lasercutter en 
hoe we deze machine kunnen gebruiken.  We vertrekken van 
een (digitale) tekening om de magie van het lasersnijden en 
-graveren te ontdekken.  We leren hoe we vectorbestanden 
aanmaken om de lasercutter aan te sturen, we verkennen de 
vele mogelijkheden van de machine en natuurlijk voeren we 
onze ontwerpen ook daadwerkelijk uit.  

POTTEN DRAAIEN
Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Klara Rombaut

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, oude kledij, 
oude sportschoenen en drankje voor de pauze.
Cursuscode: pasen202322

Klei is een soepel en kneedbaar materiaal waarmee je je ei-
gen ideeën op een creatieve manier vorm kunt geven. Het 
draaien op de schijf is één van de leukste manieren om een 
bol klei om te toveren tot een kopje, een schaal of een kom.
De magie tussen je handen en de klei is niet zo vanzelfspre-
kend. We leren kneden, centreren en eenvoudige vormen 
draaien. Deze werkstukjes kunnen eventueel versierd wor-
den met oortjes of voetjes. Alle potjes worden gebakken en 
later geglazuurd. Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.

LED UP MAKERSKAMP
Voor kinderen van °2011 tot 2014 met STEAM-
edutrainer i.s.m. De Creatieve stem

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202320

Ontdek de wereld van micro-controllers en het maken. Laat 
je gaan als ontwerper van “wearables”!
Tijdens deze vijf boeiende dagen maak je je eigen miniatuur 
elektronisch draagbaar gadget. Aan de hand van een ver-
grootglas en een laptop gaan we micro-elektronica compo-
nenten aanbrengen op een printplaat.
Een chirurgische vaste hand zal nodig zijn. Alles wordt ge-
programmeerd en letterlijk gebakken. Je verdiept je in de 
principes van de engineering-design cyclus.

VROLIJK EITJES
Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Chantal De Keersmaecker

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202324

Binnenkort is het weer Pasen. Leuk om een Paasboom te ver-
sieren met zelf beschilderde eitjes. Kip en haar kuikentjes zijn 
er ook weer bij.Met mooie kleuren om vrolijk van te worden.
Ook een Paashanger mag niet ontbreken. En een speciaal 
mandje om de eitjes te verzamelen. Een week met creatieve 
en kleurrijke ideetjes voor een Vrolijk Pasen.

NAMIDDAGREEKS 14 TOT 17 UUR

DE GEKKE CIRCUSVRIENDJES
Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Charlotte Haesendonckx

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202323

Een rode neus, een gekke hoed en de grootste strik … ra ra ra 
wie ben ik? Ja, ik ben de alle gekste clown van het hele land 
maar ons circusavontuur wordt kei plezant! Knutselen, schmin-
ken, toneel en jongleren, kom zeker maar eens uitproberen.
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HOE WORD IK EEN ACTEUR?
Voor kinderen van °2011 tot 2015 
met Ronald Van Rillaer i.s.m. Look & Smile vzw

Bijdrage: 110 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202326

Theater spelen hoe doe je dat? Tijdens deze theatercursus 
leer je geen theater spelen want dat is de verkeerde manier. 
Je leert om je personage te zijn. Er wordt gewerkt aan het uit-
beelden van gevoelens, karaktertrekken en vooral lichaams-
taal. Zo word je een groot acteur. Voor dat je het weet, doe je 
iets voor en laat je de mensen glimlachen, schaterlachen of 
jawel, een traantje wegpinken omdat je ze recht hebt geraakt 
in hun hart! Echt theater dus! Alles wordt op het einde van de 
week aan het publiek getoond. 

DROMENVANGERS
Voor kinderen van °2011 tot 2015 met Inge Verbruggen

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202327

Dromenvangers komen oorspronkelijk bij de Indianen van-
daan. Zij maakten de dromenvangers om boven hun slaap-
plaats te hangen zodat boze dromen werden gevangen in het 
web en alleen goede dromen werden toegelaten. De beste 
dromenvangers maken we natuurlijk z

CIAO MAMA TINA
Voor kinderen van °2011 tot 2015 met Tina De Vriese

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: keukenschort, een voorraadpotje, 
een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202325

In deze workshop inspireren we ons op de Italiaanse keuken; 
we maken onder andere pizza, spaghetti met heerlijke Mama 
Tina- saus met Italiaanse kaas. Natuurlijk ontbreken de over-
heerlijke toetjes niet zoals kids-tiramisu, pana cotta en gelati. 
Hou je echt van Italiaans eten? Dan is het iets voor jou. Schrijf 
je vlug in. Breng je keukenschort en voorraadpotje mee. Zo 
kan je familie thuis ook eens proeven. Heb je allergieën of kan/
mag je iets niet eten omwille van religie of overtuiging, laat het 
me weten, dan hou ik er rekening mee.

FOTOGRAFIE VOOR FOTOGRAFIELIEFHEBBERS
Voor kinderen van °2013 tot 2015 met Hilde Gilbos

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: compactcamera (liefst reflexcamera), 
lader of reservebatterijen, geheugenkaartje, de 
handleiding van de camera als deze nog be-
schikbaar is, koekje en drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202328

Voor jongeren die zich wat meer willen verdiepen in de taal 
van de fotografie.
Waarom is die ene foto beter dan de andere? Welke ele-
menten in een foto maken die foto beter? Hoe werk je met 
verschillende lichtbronnen? Daglicht? Kunstlicht? Hoe kan 
je spelen met scherp en onscherp? Hoe stel je juist scherp? 
Waarop ligt je focus? Wat is een goeie compositie? Hoe 
werkt een fototoestel eigenlijk? Je leert beter kijken door 
je lens en aan de hand van opdrachten leer je hoe je licht, 
compositie en scherpte gebruikt om betere foto’s te maken.

POTTEN DRAAIEN
Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Klara Rombaut

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, oude kledij, 
oude sportschoenen en een drankje voor de pauze.
Cursuscode: pasen202329

Klei is een soepel en kneedbaar materiaal waarmee je je 
eigen ideeën op een creatieve manier vorm kunt geven. Het 
draaien op de schijf is één van de leukste manieren om een 
bol klei om te toveren tot een kopje, een schaal of een kom.
De magie tussen je handen en de klei is niet zo vanzelfspre-
kend. We leren kneden, centreren en eenvoudige vormen 
draaien. Deze werkstukjes kunnen eventueel versierd wor-
den met oortjes of voetjes. 
Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd. Je krijgt 
hierover nadien een afsprakenbrief.
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DE KLEINE CHEF
Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Charlotte Haesendonckx

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, voorraadpotjes, 
een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202331

Welkom in de keuken van Jef, de kleine chef. 
Samen met alle vriendjes gaan we op avontuur in de keuken. 
We experimenteren met spaghettislierten, we maken taartjes 
van klei en uiteraard maken we onze eigen koksmuts. Praktisch 
gaan we evengoed aan de slag: met roeren in de pan, met kne-
den van deeg en van al dat lekkers gaan we proeven. Wie doet 
er mee?

REUZE-BUIZEN-CONSTRUCTIE MAKEN
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Marjan Verhaeghe

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202332

We gaan kranten en dun karton omtoveren tot buizen. En met 
buizen kan je grote constructies maken. Stevige of wankele 
bouwsels. Een constructie die lijkt op een brug of een toren, 
of iets dat je zelf bedacht hebt. Het zal een uitdaging zijn om 
alles stevig aan elkaar te bevestigen. En daarna vrolijken we 
de constructie op met collages van gekleurd papier. Kriebelen 
je handen al?

VOORMIDDAGREEKS VAN 9 TOT 12 UUR

MANNETJE VAN PAPIER
Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Soetkin Eloy

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202330

Meneer Papier doet zijn raam open. Het is koud.
Binnen knispert het haardvuur.
Hij neemt een schaar en papier en knipt een warme zon.
Daarna dooft hij het vuur en knipt hij een zwembroek uit!
Meneer papier is een bijzonder mannetje …
De kleuters nemen ook papier en schaar ter hand en knip-
pen, vouwen, scheuren, frommelen, plakken en geven kleur 
aan hun eigen meneertje of mevrouwtje papier.

Inschrijven van 10 januari t.e.m. 3 april

PAASVAKANTIE 2023 • 2de week • DINSDAG 11 april t/m vrijdag 14 april

WETENSCHAPPE-LEUKE WEEK
Voor kinderen van °2011 tot 2015 
i.s.m. Spelenderwijzer vzw

Bijdrage: 65 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202334

Wetenschap zit in alles! Deze week gaan we veel bewegen, 
experimenteren en allerlei wetenschappelijke principes ont-
dekken. Waarom draaien kunstschaatsers sneller rond als 
ze zich klein maken? Waarom gebruikten de oermensen 
“speerlanceerders” om hun speren te werpen? Waar ligt het 
zwaartepunt van een mens? Op deze en nog veel meer vra-
gen vinden de deelnemers zélf een antwoord tijdens deze 
“wetenschappe-leuke” en uiterst beweeglijke week.

TEKENEN IS LEUK - Iedereen kan tekenen
Naar het boek ‘boerderij’ van Marc De Vos
Voor kinderen van °2012 tot 2015 met Tineke Coppens

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202333

Naar aanleiding van de uitgave van de eerste twee boeken van 
de achtdelige reeks over het tekenen van dieren met behulp 
van een sjabloon, gaat Tineke jullie vijf dagen lang op weg zet-
ten om op een leuke en verstaanbare wijze dieren te tekenen.  
De bedoeling is dat jullie één van de belangrijkste inzichten in 
de wereld van het tekenen leren verwerven: gebruik te maken 
van een basisvorm.  Dit geeft jouw tekening houvast en stelt 
jou in staat om jouw figuren beter te vormen.  Eens je dit inzicht 
verworven hebt zal je jouw tekenen er zien op vooruitgaan.  
We gaan ook op groot formaat werken tijdens deze workshop.  
Zeker de moeite waard!  Vanaf negen jaar toegankelijk.
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NAMIDDAGREEKS VAN 14 TOT 17 UUR

ALS DROMEN SPROOKJES WORDEN
Voor kleuters van °2016 tot 2019 
met Chantal De Keersmaecker

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202337

Jullie hebben wel eens een leuke droom gehad. Een droom 
om nooit te vergeten. Dit wordt het begin van ons sprookje. 
We fantaseren erop los en maken ons eigen mini-sprookjes-
boek met mooie tekeningen en schilderijtjes. 
Onze dromen zijn onze inspiratie. Elfen en tovenaars horen 
er ook bij.

AFRIKAANSE PERCUSSIE
Voor kinderen van °2009 tot 2015 i.s.m. Spelenderwijzer

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202335

Axel neemt je mee op een reis naar West-Afrika en leert je 
in een mum van tijd de geheimen van de djembé. Als door-
gewinterde leraar kent Axel vele ritmes. We gaan ons amu-
seren, leren en oefenen om een klein optreden te kunnen 
geven op het einde van de week. Kom je mee roffelen?

WETENSCHAPPE-LEUKE WEEK
Voor kleuters van °2016 tot 2019 i.s.m. Spelenderwijzer vzw

Bijdrage: 65 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202338

Wetenschap zit in alles! Deze week gaan we veel bewegen, 
experimenteren en allerlei wetenschappelijke principes ont-
dekken. Waarom draaien kunstschaatsers sneller rond als ze 
zich klein maken? Waarom gebruikten de oermensen “speer-
lanceerders” om hun speren te werpen? Waar ligt het zwaarte-
punt van een mens? Op deze en nog veel meer vragen vinden 
de deelnemers zélf een antwoord tijdens deze “wetenschappe-
leuke” en uiterst beweeglijke week.

STRIPTEKENATELIER - Maak je eigen stripboek!
Voor kinderen van °2011 tot 2015 met Anton Van Steelandt

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202339

BOEM! - SPLASH! - POW!
In het striptekenatelier gaan we op ontdekking in de wondere 
wereld van het stripverhaal. Eerst leren we allerlei stripte-
kentrucjes en - geheimen kennen en daarna gaan we aan de 
slag met het maken van ons eigen stripverhaal.
Laat ruimtewezens op restaurant gaan, red de wereld van 
een gigantische pudding, of vertel gewoon over de mooiste 
dag van je leven ...  
Want alles kan en alles mag ... in een stripverhaal!
Hou alvast een plaatsje vrij in je boekenkast voor je hoogst-
eigen stripboek!
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DRUKTECHNIEKEN
Voor kinderen van °2011 tot 2015 met Soetkin Eloy

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze.
Cursuscode: pasen202341

Vroeger was het helemaal anders! Digitaal bestond toen niet. 
Tekst en beeld vermenigvuldigen deed men met druktech-
nieken. Je leert hier je tekeningen drukken met verschillende 
druktechnieken.

ONTDEK JE PERSONAGE
Voor kinderen van °2011 tot 2014 
met Xandry Van den Besselaer i.s.m. Opendoek vzw

Bijdrage: 30 EUR
Meebrengen: koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202340

Vraag jij je ook af hoe het is om volledig in de huid van een 
personage te kruipen? Dan moet je zeker inschrijven voor 
deze workshop! Je leert alles over het opbouwen van je per-
sonage. Van je lichaamstaal over je stem tot hoe attributen 
kunnen helpen!  

LEUKE PORTRETTEN
Voor kinderen van °2005 tot 2013 met Ilse Lenaerts

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, beginners: een 
foto van jouw favoriet model in vooraanzicht, ge-
vorderden: een foto van jouw favoriet model in zij-
aanzicht of driekwart-aanzicht, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: pasen202342

Vind je het ook leuk om een portret te tekenen van jouw idool, 
je lieve oma of opa, je mama en papa of je beste vriend of 
vriendin? Stap voor stap leren we deze week hoe je daaraan 
moet beginnen.  Een zwart-wit portret of een portret in fanta-
sierijke kleuren? Aan jou de keuze!
We leren hoe je moet kijken, we tekenen en/of schilderen 
elkaar of naar foto…en onze portret-tekenkunsten tonen we 
aan het einde van deze leerrijke week!
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ZOMER
VAKANTIE

2023 
Aanbod zomer wordt aangeboden 

in een nieuwe brochure vanaf maart.
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VORMING VRIJE ATELIERS 

NIEUWSBRIEF
 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden over de 
start van onze cursussen, ons kinderaanbod, online 
cursussen en nieuws over onze werking?  
Schrijf  je dan in voor onze nieuwsbrief. 
Surf naar de website van de Vrije ateliers en klik 
rechts bovenaan op het tabblad NIEUWSBRIEF en vul 
je gegevens en voorkeuren in.

https://www.facebook.com/Vrijeateliersrodekruisstraat

https://www.instagram.com/vrije_ateliers
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