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JONGEREN
°2005-2011         

KINDEREN
°2011-2016

Rode Kruisstraat 25
9100 Sint-Niklaas

KLEUTERS
°2016-2019

Hoe lezen we 
dit boekje?
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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 tenzij bij voorlegging van een geldig 
 doktersattest. Het cursusgeld wordt dan (verhoudingsgewijs) terugbetaald.

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 zomervakantie 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.
voormiddag: 8 – 9 uur = 2 EUR     |     middag: 12 – 14 uur = 3 EUR     |     avond: 17 – 18 uur = 2 EUR

Graag de middagopvang tegelijk met de inschrijving aanvragen. 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 namid-
dag 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 verantwoorde-
lijk tijdens de cursusuren.

PRAKTISCH 
OPENINGSUREN SECRETARIAAT
TIJDENS DE SCHOOLDAGEN: t.e.m. vrijdag 30 juni
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 DE ZOMERVAKANTIE: van maandag 3 juli t.e.m. zaterdag 2 september
Maandag t/m vrijdag van 9.15 – 12 uur en van 14 – 16.45 uur

OPGELET! Het secretariaat is tijdens schoolvakanties ’s avonds en in het weekend gesloten. 
De Vrije ateliers zijn gesloten op volgende feestdagen: 10 en 11 juli, 21 juli, 14 en 15 augustus.

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

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE ZOMERVAKANTIE?
Inschrijven
Op de website www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat vind je alle vakantieactiviteiten voor kinderen georganiseerd door de stadsdien-
sten. Het gaat over de sportkampen, de buitenschoolse groepsopvang en uiteraard het vakantieaanbod van de Vrije ateliers.

Je kan op die webpagina en op www.vrijeateliers.be het vakantieaanbod bekijken, 
een keuze maken, inschrijven en betalen vanaf dinsdag 18 april 2023, 9 uur.
Bij al onze kindercursussen is het gebruikte materiaal in de cursusbijdrage begrepen.
Let op: onze cursussen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.

4 54 5



ZOMERVAKANTIE 2023 • 1ste week • Maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli 
         

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Reisje rond de wereld
°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx

Zomer202301

Zomers dansfeest
°2017-2018 • Paulien Rombouts

Zomer202302

       
Namiddag • 14 tot 17 uur

Zomers kookatelier
°2016-2019 • Tina De Vriese

Zomer202308

De gekke circusvriendjes
°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx

Zomer202309

Wetenschappe-leuke week
°2016-2019 • I.s.m. Spelenderwijzer vzw

Zomer202310

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Beestige fabeldieren
°2011-2016 • Louize Oosterlinckx

Zomer202303

Ontwerp je eigen gezelschapsspel
°2011-2016 • Marjan Verhaeghe

Zomer202304

Leer je bewegingen kennen
°2011-2016 • Laetitia Van Haverbeke

Zomer202305

Wetenschappe-leuke week
°2009-2015 • I.s.m. Spelenderwijzer vzw

Zomer202306

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut

Zomer202307

Namiddag • 14 tot 17 uur

Juwelen maken met kralen en parels
°2011-2016 • Inge Verbruggen

Zomer202311

Wonderlijke wereld
°2011-2016 • Soetkin Eloy

Zomer202312

Reuzen-buizen-constructie maken
°2011-2016 • Marjan Verhaeghe

Zomer202313

Fotografie vind ik leuk
°2010-2014 • Hilde Gilbos

Zomer202314

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut

Zomer202315

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Wetenschappe-leuke week
°2009-2015 • I.s.m. Spelenderwijzer vzw

Zomer202306

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut

Zomer202307

Namiddag • 14 tot 17 uur

Fotografie vind ik leuk
°2010-2014 • Hilde Gilbos

Zomer202314

Pottendraaien
°2005-2014

Klara Rombaut
Zomer202315
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ZOMERVAKANTIE 2023 • 2de week • Maandag 10 juli t/m vrijdag 14 juli
            >>> 5 DAGEN!
              
                 

 
Dagreeks • 9 tot 17 uur

Ruimtekamp
°2009-2014 • i.s.m. De Creatieve Stem

Zomer202316

Dagreeks • 9 tot 17 uur

Ruimtekamp
°2009-2014 • i.s.m. De Creatieve Stem

Zomer202316



ZOMERVAKANTIE 2023 • 3de week • Maandag 17 juli t/m DONDERDAG 20 juli 
              >>> 4 DAGEN!
                 

 
Voormiddag • 9 tot 12 uur

Di da dinosaurus
°2015-2018 • Gwendolyn Pincé

Zomer202331

 Chef’s fantasiekeuken
°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx

Zomer202332

Namiddag • 14 tot 17 uur

Kleurrijke reis van Afrika tot Australië
°2016-2019

Chantal De Keersmaecker
Zomer202338

Dans
°2016-2019 • Phoebe Spoor

Zomer202339

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Sterren op de dansvloer
°2011-2016 • Lore Nys

Zomer202333
Circus

°2011-2016 • I.s.m. Look & Smile vzw
Zomer202334

Experimenteel knutselatelier
°2011-2016 • Sarah Van Osselaer

Zomer202335
Pottendraaien 

°2009-2014 • Nele Danieluk
Zomer202336

Memory
°2005-2013 • Ilse Lenaerts

Zomer202337

Namiddag • 14 tot 17 uur

3D-kamp
°2011-2016 • Warre Vonck

Zomer202340
Kinderyogacreatief

°2011-2016 • Nele Huys
Zomer202341

Hoe word ik acteur?
°2011-2016 • I.s.m. Look & Smile vzw

Zomer202342
Ontwerp je eigen gezelschapsspel

°2009-2015 • Marjan Verhaeghe
Zomer202343

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Ontbijten met je 
zelfgemaakte keramiek!

°2009-2014 • Nele Danieluk
Zomer202336

Memory
°2005-2013 • Ilse Lenaerts

Zomer202337

 Namiddag • 14 tot 17 uur

Ontwerp je eigen gezelschapspel
°2009-2015 • Marjan Verhaeghe

Zomer202343

ZOMERVAKANTIE 2023 • 2de week • WOENSDAG 12 juli t/m vrijdag 14 juli
                 >>> 3 DAGEN!!

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Experimenteel kleuteratelier
°2017-2019 • Sarah Van Osselaer

Zomer202318

Wereldreis 
°2015-2018 • Gwendolyn Pincé

Zomer202319

Namiddag • 14 tot 17 uur

Zomer kookatelier
°2016-2019 • Tina De Vriese

Zomer202325

Mannetje van papier
°2016-2019 • Soetkin Eloy

Zomer202320

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Sterren op de dansvloer
°2011-2016 • Lore Nys

Zomer202321
Kunst in alle vormen en kleuren

°2011-2016 • Tine Van Lent
Zomer202322

Druktechnieken
°2011-2016 • Soetkin Eloy

Zomer202327
Maak je eigen ontwerpen met 3-D

°2009-2013 
Cato Smet & Sarah Van Acker

Zomer202323
Leuke portretten

°2005-2013 • Ilse Lenaerts
Zomer202324

Namiddag • 14 tot 17 uur

De grote stad en haar geheimen
°2011-2016 • Tine Van Lent

Zomer202328
Chibi’s

°2011-2015 • Sarah Van Osselaer
Zomer202329

Mini-mini
°2005-2014 • Ilse Lenaerts 

Zomer202330

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Maak je eigen ontwerpen met 3-D
°2009-2013 

Cato Smet & Sarah Van Acker
Zomer202323

Leuke portretten
°2005-2013 • Ilse Lenaerts

Zomer202324

Namiddag • 14 tot 17 uur

Mini-mini
°2005-2014 • Ilse Lenaerts 

Zomer202330
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ZOMERVAKANTIE 2023 • 4de week • maandag 24 juli t/m vrijdag 28 juli

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Knutselfun 
°2015-2018 • Gwendolyn Pincé

Zomer202344

Reisje rond de wereld
°2016-2018 • Charlotte Haesendonckx

Zomer202345

Namiddag • 14 tot 17 uur

Ik leer en experimenteer als 
een tovenaar

°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx
Zomer202350

Leer je bewegingen kennen 
°2016-2019 • Laetitia Van Haverbeke

Zomer202351

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Maak je eigen wereld
°2011-2016 • Kim Vanhavere

Zomer202346
Sunnygtrz gitaarweek

°2011-2016 • Sunny Longeval
Zomer202347

De tekenstudio
°2011-2016 • Tineke Coppens

Zomer202348
Pottendraaien

°2005-2014 • Evelien Cox
Zomer202349

Namiddag • 14 tot 17 uur

3D-kamp
°2011-2016 • Warre Vonck

Zomer202352
Schaduwfiguren & showtime
°2011-2016 • Marjan Verhaeghe

Zomer202353
Beestige fabeldieren

°2011-2016 • Louize Oosterlinck
Zomer202354
Pottendraaien

°2005-2014 • Klara Rombaut
Zomer202355

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Pottendraaien
°2005-2014 • Evelien Cox

Zomer202349

Namiddag • 14 tot 17 uur

Sunnygtrz gitaarweek
°2005-2011 • Sunny Longeval

Zomer202356

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut

Zomer202355
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ZOMERVAKANTIE 2023 • 6de week • Maandag 7 augustus t/m vrijdag 11 augustus 
    
           
 

 Voormiddag • 9 tot 12 uur

Chef’s fantasiekeuken
°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx

Zomer202373

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

Zomer202374

Namiddag • 14 tot 17 uur

In sprookjesland
°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx

Zomer202382

Leer je bewegingen kennen 
°2016-2019 • Laetitia Van Haverbeke

Zomer202383

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Ik word architect
°2011-2016 • Sarah Van Geertsom

Zomer202375
Sterren op de dansvloer

°2011-2016 • Lore Nys
Zomer202376

Sunnygrtz gitaarweek
°2011-2016 • Sunny Longeval

Zomer202377
Led up

°2011-2014 • i.s.m. De Creatieve Stem 
Zomer202378
Pottendraaien

°2005-2014 • Evelien Cox
Zomer202379

Maak je eigen ontwerp in 3D
°2009-2013

Cato De Smet & Sarah Van Acker
Zomer202380

Namiddag • 14 tot 17 uur

Leer anime of manga tekenen
°2011-2016 • Tineke Coppens

Zomer202384
Juwelen maken

°2011-2016 • Inge Verbruggen
Zomer202385

Wetenschappe-leuke week
°2011-2015 • i.s.m. Spelenderwijzer vzw

Zomer202386
Mathemagic

°2011-2014 • I.s.m. De Creatieve Stem
Zomer202387
Pottendraaien

°2005-2014 • Klara Rombaut 
Zomer202388

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Interieur- en designkamp
°2005-2011

DAGREEKS
i.s.m. Junior Argonauts

zomer202381

Pottendraaien
°2005-2014 • Evelien Cox

Zomer202379

Maak je eigen ontwerp in 3D
°2009-2013

Cato De Smet & Sarah Van Acker
Zomer202380

Namiddag • 14 tot 17 uur

Sunnygrtz gitaarweek
°2005-2011 • Sunny Longeval

Zomer202389

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut 

Zomer202388

ZOMERVAKANTIE 2023 • 5de week • maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus 

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Van ei tot draak
°2016-2018 • Leen Huysmans

Zomer202357

Knutselpret 
°2015-2018 • Eline Koklenberg

Zomer202358

Flamenco 
°2014-2018 • Xanthe Rodts

Zomer202359

Namiddag • 14 tot 17 uur

Het land van de Japanse draak
°2016-2019 •Chantal De Keersmaecker

Zomer202366

De gekke circusvriendjes
°2016-2019 • Charlotte Haesendonckx

Zomer202367

Voormiddag • 9 tot 12 uur
Knutselpret 

°2015-2018 • Eline Koklenberg
Zomer202358

Flamenco 
°2014-2018 • Xanthe Rodts

Zomer202359
Reis door China

°2011-2016 • Ilke Koklenberg
Zomer202360
Handletteren

°2011-2015 • Sarah Van Osselaer
Zomer202361

Creatief bloemschikken
°2007-2015 • Manuela Huys

Zomer202362
Pottendraaien

°2005-2014 • Klara Rombaut
Zomer202363

Pimp je kamer met je eigen ontwerpen
°2009-2014 • Kim Schelfaut

Zomer202364
In de stijl van …

°2005-2014 • Ilse Lenaerts
Zomer202365

Namiddag • 14 tot 17 uur

Een zomer vol lekkers
°2011-2016 • Tina De Vriese

Zomer202368
Je eigen verhaal illustreren 

tot een 3D-boek
°2011-2016 • Marjan Verhaeghe

Zomer202369
Een duik in het Oude Egypte
°2011-2015 • Ilke Koklenberg

Zomer202370
Dia los muertos

°2009-2013 • Eline Koklenberg
Zomer202371
Pottendraaien

°2005-2014 •  Klara Rombaut
Zomer202372

Voormiddag • 9 tot 12 uur

Creatief bloemschikken
°2007-2015 • Manuela Huys

Zomer202362

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut

Zomer202363

Pimp je kamer met je eigen ontwerpen
°2009-2014 • Kim Schelfaut

Zomer202364

In de stijl van …
°2005-2014 • Ilse Lenaerts

Zomer202365

Namiddag • 14 tot 17 uur

Dia los muertos
°2009-2013 • Eline Koklenberg

Zomer202371

Pottendraaien
°2005-2014 • Klara Rombaut 

Zomer202372
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ZOMERVAKANTIE 2023
              • 1ste week • van maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli

Inschrijven van 18 april t/m 26 juni

BEESTIGE FABELDIEREN
              Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Louize Oosterlinck

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202303

We creëren onze eigen nieuwe dieren zoals vreemde vogels, 
reuzegrote dieren, komische monsters of misschien zelfs my-
thische wezens. We vervormen of combineren hen, geven hen 
andere kleuren, fantaseren over speciale krachten en bedenken 
een nieuwe naam. We kijken naar het werk van andere kunste-
naars en laten ons inspireren door sprookjes en legendes.
Hoe komt de olifant aan zo een grote slurf en waarom heeft 
de pauw zo een kleurrijke staart? We onderzoeken het samen 
en laten onze fantasie er op los. Zo tekenen en schilderen we 
onze eigen beestige creatie. Wie weet maken we wel een hele 
dierentuin!

   

VOORMIDDAGREEKS VAN 9 TOT 12 UUR

REISJE ROND DE WERELD
               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: zomer202301

Neem je koffertje maar mee want wij gaan op wereldreis! Als jij be-
nieuwd bent naar de keuken van andere landen, of misschien naar 
het weer aan de andere kant van de wereld, kom dan maar mee 
op wereldreis. We ontdekken spelenderwijs en op een creatieve 
manier vele landen samen met hun cultuur. 

ZOMERDANSFEEST
          Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Paulien Rombouts

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202302

Joepie, het is vakantie! Deze week dansen en bewegen we op 
de leukste zomerliedjes. Dans- en beweegplezier staan centraal. 
Kijk je er ook naar uit om een geweldig zomerfeestje te bouwen? 
Tot dan!  W1
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 WETENSCHAPPE-LEUKE WEEK
        Voor kinderen van °2009 tot 2015 i.s.m. Spelenderwijzer vzw

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202306

Wetenschap zit in alles! Deze week gaan we veel bewegen, ex-
perimenteren en allerlei wetenschappelijke principes ontdekken. 
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 vragen vinden de deelnemers 
zélf een antwoord tijdens deze ‘wetenschappe-leuke’ en uiterst 
beweeglijke week.

POTTENDRAAIEN - I LOVE YOUR
        Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Klara Rombaut

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, een beker, oude 
kledij, oude sportschoenen en een koekje en een 
drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202307

De dame met de mysterieuze glimlach, la gioconda, is geschil-
derd door Leonardo Da Vinci. Het model zou Leonardo zelf zijn, 
de vrouw van een koopman uit Florence of Da Vinci’s moeder.
Wie heeft voor jou de meest betoverende smile ter wereld?
En hoe kan je jouw Mona Lisa schilderen met klei?
Raadsel, raadsel, raadsel …

Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand 
november). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.

LEER JE BEWEGINGEN KENNEN
     Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Laetitia Van Haverbeke

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202305

Vanuit de verschillende tonen die zich in muziek afspelen, gaan wij 
leren bewegen en zo tot een danscreatie komen.

ONTWERP JE EIGEN GEZELSCHAPSSPEL
  Voor kinderen van °2009 tot 2015 met Marjan Verhaeghe

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202304

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 volledig zelf mag vormge-
ven.  Breng je favoriete gezelschapsspel mee als voorbeeld. Wij 
leggen tijdschriften, stiften en verf klaar.
Op het einde van de week proberen we ook alle spelletjes uit.

W1
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NAMIDDAGREEKS VAN 14 TOT 17 UUR

ZOMERS KOOKATELIER
      Voor kleuters van °2016 tot 2018 met Tina De Vriese

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: keukenschort, een voorraadpotje, 
een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202308

Is de zomer je favoriete seizoen? Ga je watertanden bij ijsjes, 
koekjes, watermeloen en lekkere aardbeien. Dan is deze kook-
academie echt iets voor jou.
Mama Tina leert  je de lekkerste gerechtjes maken, en ja hoor 
je mag alles zelf doen. We maken zowel lekkere zoute als zoete 
snacks in onze topkeuken. Op het einde van de week ben je een 
echte super chef. 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.

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: zomer202309

Een rode neus, een gekke hoed en de grootste strik … ra ra ra wie 
ben ik? Ja, ik ben de allergekste clown van het hele land maar ons 
circusavontuur wordt kei plezant! Knutselen, schminken, toneel en 
jongleren, kom zeker maar eens uitproberen.

JUWELEN MAKEN MET KRALEN EN PARELS
   Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Inge Verbruggen

Bijdrage: 80 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202311

We maken onze eigen kralen met klei en papier. Die combineren 
we met kleurrijke kralen en parels van glas, schelp en hout tot 
leuke halskettingen, armbandjes en oorbelletjes. Hiervoor leren 
we verschillende technieken aan. We maken ook een leuk siera-
dendoosje om onze zelfgemaakte collectie in op te bergen.

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

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202310

Wetenschap zit in alles! Deze week gaan we veel bewegen, ex-
perimenteren en allerlei wetenschappelijke principes ontdekken. 
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 vragen vinden de deelnemers 
zélf een antwoord tijdens deze ‘wetenschappe-leuke’ en uiterst 
beweeglijke week.
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REUZE-BUIZEN-CONSTRUCTIES MAKEN
      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: zomer202313

We gaan kranten 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 el-
kaar te bevestigen. Maar we helpen elkaar ;-) En daarna vrolijken 
we de constructie op met gekleurd papier of eigen tekeningen. 
Kriebelen je handen al? 
Verzamel alvast veel oude kranten!

POTTENDRAAIEN - I LOVE YOUR
     Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Klara Rombaut

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, een beker, oude 
kledij, oude sportschoenen en een koekje en een 
drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202315

De dame met de mysterieuze glimlach, la gioconda, is geschil-
derd door Leonardo Da Vinci. Het model zou Leonardo zelf zijn, de 
vrouw van een koopman uit Florence of Da Vinci’s moeder.
Wie heeft voor jou de meest betoverende smile ter wereld?
En hoe kan je jouw Mona Lisa schilderen met klei?
Raadsel, raadsel, raadsel …

Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand 
november). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.

FOTOGRAFIE VIND IK LEUK
Voor kinderen van °2010 tot 2014 met Hilde Gilbos

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: compactcamera (liefst reflexcame-
ra), lader of reservebatterijen, geheugenkaartje, de 
handleiding van de camera als deze nog beschik-
baar is, een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202314

Een foto maken is niet moeilijk. Even op het knopje drukken en 
we hebben een foto. Maar is die ook goed? Toont die echt wat 
we willen vertellen? Wij gaan fotograferen wat we leuk vinden 
en op die manier iets vertellen over onszelf. We zoeken samen 
naar verschillende manieren om onze leuke knuffels, hippe kle-
ren, lekker fruit op een originele manier in beeld te brengen. We 
maken springfoto’s en spookfoto’s.
We leren kijken vanuit verschillende hoeken en kijken daarbij 
naar het licht, de achtergrond en/of omgeving. We leren goed 
scherpstellen. Ik geef jullie tips&tricks om mooie en interessante 
foto’s te maken van de dingen waar jullie van houden of die jullie 
gewoon mooi vinden. Op het einde maken we er een mooie col-
lage van: Kijk, dit vind ik leuk.

WONDERLIJKE WERELD 
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Soetkin Eloy

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202312

Heb je al gehoord van die Wonderlijke Wereld? Een plek waar 
alles kan! Wonen er gekke wezens, groeien er paarse bananen 
en wortels met witte stippen?
Of heeft iedereen er een staart en slaap je er ondersteboven?
Deze week creëer jij jouw eigen wonderlijke wereld! We gaan 
beeldend aan het werk, fantaseren er op los en geven vorm aan 
onze eigen SUPER - COOLE - Té GEKKE WERELD!
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ZOMERVAKANTIE 2023
        2de week • Maandag 10 juli t/m vrijdag 14 juli • 5 DAGEN!
     Inschrijven van 18 april t/m 3 juli

DAGREEKS VAN 9 TOT 17 UUR

RUIMTEKAMP
              Voor kinderen van °2009 tot 2014 i.s.m. De Creatieve Stem

Bijdrage: 180 EUR
Meebrengen: een lunchpakket en koekje en een 
drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202316

Speciale editie van Ruimtekamp voor tieners die aspirant ma-
kers zijn. Met bezoek van ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen.
Voor fans van actie, avontuur, star wars en iedereen die alles 
over onze zonnestelsel en planeten willen leren. Als astronau-
ten in spe bouwen ze een capsule voor een ruimtelanding, ex-
perimenteren ze met het besturen van Mars rovers, filteren ze 
water zoals in de ISS, personaliseren ze hun eigen ruimte helm, 
maken ze kennis met de Cube Sat missie en ontdekken het pro-
grammeren met Arduino en IoT. Kortom een week vol sterren, 
astronauten en ruimte-plezier.
We spelen met 3D-printers, laser snijders, foam snijders en al-
lerlei maaktools. Ontwerpen voor in de ruimte!
Met dank aan Qinetiq Space Kruibeke.

W2

ZOMERVAKANTIE 2023
        2de week • WOENSDAG 12 juli t/m vrijdag 14 juli • 3 DAGEN!
     Inschrijven van 18 april t/m 3 juli

WERELDREIS
               Voor kleuters van °2015 tot 2018 met Gwendolyn Pincé

Bijdrage: 40 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202319

Tijdens deze week gaan we op wereldreis. Niet echt natuurlijk 
maar we zorgen ervoor dat we alles tot leven brengen vanuit 
de hele wereld. Wat denk je van de tipi’s uit Zuid-Amerika en 
piramides uit Egypte? Of bouw je liever een iglo uit Alaska na? 
We maken een bloemenkrans en cocktails van de Canarische 
eilanden. Ken jij alle vlaggen? Wat is jouw lievelingsland? Dan 
knutselen we hierrond!

VOORMIDDAGREEKS VAN 9 TOT 12 UUR

EXPERIMENTEEL KLEUTERATELIER
               Voor kleuters van °2017 tot 2019 met Sarah Van Osselaer

Bijdrage: 45 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202318

Dit atelier is een boeiende mix van creatieve uitdagingen waarin 
we vertrekken vanuit een verhaal én elke dag een andere ma-
teriaal. Schilderen, tekenen, boetseren, drukken, collages en 
zoveel meer. Belangrijk in dit atelier is het plezier dat kinderen 
hebben bij het creatieve denken en creëren. Plezier, spel en ex-
periment is ons uitgangspunt. Het resultaat is daarom ook
ondergeschikt aan de beleving van het creatieve plezier in dit 
atelier.
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MAAK JE EIGEN ONTWERPEN MET 3D
Voor kinderen van °2009 tot 2013 met Cato Smet 
en Sarah Van Acker

Bijdrage: 45 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de 
pauze
Cursuscode: zomer202323

Leer je eigen ontwerpen maken met een 3D-printer.  Altijd al wil-
len weten hoe een 3D-printer werkt? Om een eigen ontwerp te 
maken met een 3D-printer zoals een sleutelhanger, winkelkar-
muntje, karakters… 
In het 3D-printatelier leren we werken met de 3D-printer en leren 
we hoe we zelf iets kunnen ontwerpen in 3D.

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

Bijdrage: 40 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
• beginners: een foto van jouw favoriet model in   
  vooraanzicht
• gevorderden: een foto van jouw favoriet model in
  zijaanzicht of driekwart-aanzicht, 
Cursuscode: zomer202324

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 begin-
nen. Een zwart-wit portret of een portret in fantasierijke 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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STERREN OP DE DANSVLOER
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Lore Nys

Bijdrage: 40 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de 
pauze
Cursuscode: zomer202321

Hou je van dansen en heb je altijd al eens een ster willen zijn? 
Kom dan mee dansen met ons, want deze keer ben jij de ster! 
Samen warmen we ons hele lichaam op, spelen we spelletjes 
om in de sfeer te komen en leren we enkele dansjes.  Maak je 
maar al klaar voor een week vol dansplezier! Op het einde van 
de week ronden we af met een fantastische show van onze ster-
ren, time to shine!

KUNST IN ALLE VORMEN EN KLEUREN
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Tine Van Lent

Bijdrage: 40 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202322

Stap mee in een kunstige wereld met kleuren en vormen ... Wat 
maak jij met cirkels en vierkanten, met lijnen en vlakken? Kies je 
voor rood of groen of alle kleuren van de regenboog? Plakken, 
kleuren, schilderen, scheuren ... we doen het allemaal!

DRUKTECHNIEKEN
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Soetkin Eloy

Bijdrage: 40 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202327

Vroeger was het helemaal anders! Digitaal bestond toen niet. 
Tekst en beeld vermenigvuldigen deed men met druktechnie-
ken. Je leert hier je tekeningen drukken met verschillende druk-
technieken.
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MANNETJE VAN PAPIER
  Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Soetkin Eloy

Bijdrage: 40 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202320

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 knippen, 
vouwen, scheuren, frommelen, plakken en geven kleur aan hun 
eigen meneertje of mevrouwtje papier.

DE GROTE STAD EN HAAR GEHEIMEN
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Tine Van Lent

Bijdrage: 40 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202328

Bouw jij mee aan de stad van je dromen? We knutselen de 
kastelen van huizen en maken de gekste gebouwen. In de ha-
ven liggen een paar boten en in de straten rijden veel auto’s: 
met wat fantasie komt alles tot leven! Makedo-steden, -huizen, 
-piramides, -boten.

NAMIDDAGREEKS VAN 14 TOT 17 UUR

ZOMERS KOOKATELIER
      Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Tina De Vriese

Bijdrage: 40 EUR
Meebrengen: keukenschort, een voorraadpotje, 
een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202325

Is de zomer je favoriete seizoen? Ga je watertanden bij ijsjes, 
koekjes, watermeloen en lekkere aardbeien. Dan is deze kook-
academie echt iets voor jou.
Mama Tina leert  je de lekkerste gerechtjes maken, en ja hoor 
je mag alles zelf doen. We maken zowel lekkere zoute als zoete 
snacks in onze topkeuken. Op het einde van de week ben je een 
echte super chef. 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.
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CHIBI’S
       Voor kinderen van °2011 tot 2015 met Sarah Van Osselaer

Bijdrage: 45 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de 
pauze. 1 of meerdere foto’s van een idool
(muziek, tv, sport …), iemand die je kent of je lie-
velingsdier. Deze foto’s dienen enkel als voorbeeld 
om na te tekenen.
Cursuscode: zomer202329

Chibi’s zijn coole, schattige en ondeugende stripwezens met gro-
te hoofden en een klein lichaam. Ze duiken op in Japanse strips. 
Al eens bedacht hoe jij er uit zou zien als mangastripwezen? 
Eerst leer je een keileuke chibi tekenen van je held, popidool 
of lievelingsdier. Met plasticine boetseer je daarna jouw chibi in 
volle actie!

MINI-MINI
    Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Ilse Lenaerts

Bijdrage: 40 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202330

Tijdens deze 3 dagen zien we alles in het klein. Of zelfs piepklein.
Mini-schilderijtjes, mini-boekjes of mini-beeldhouwwerkjes.
Een klein kunstwerkje of een verrassend cadeautje. 
We tekenen, schilderen en knutselen mini-kunstwerkjes.

ZOMERVAKANTIE 2023
  3de week • van maandag 17 juli t/m DONDERDAG 20 juli • 4 DAGEN!
         Inschrijven van 18 april t/m 10 juli

VOORMIDDAGREEKS VAN 9 TOT 12 UUR

DI DA DINOSAURUS!
     Voor kleuters van °2015 tot 2018 met Gwendolyn Pincé

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202331

Dinosaurussen … reuzenhagedissen of megakrokodillen? Ver-
stop je snel, daar komen ze. Hou je maar muisstil! Diplodocus, 
stegosaurus, tyrannosaurus, iguanodon. Wij zijn de dinosau-
russen, wij wegen zeven ton! Gelukkig leefden de dinosaurus-
sen vele jaren voor dat de mensen kwamen maar stiekem zou 
ik wel eens graag zo’n dinosaurus in het echt leren kennen. 
Helpen jullie mij mee om nog een keertje de dinosaurussen tot 
leven te laten komen in onze di da dinosaurusweek?

CHEF’S FANTASIEKEUKEN
Voor kleuters van °2016 tot 2019 
met Charlotte Haesendonckx

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202332

In de fantasiekeuken van Jef, de kleine chef gaan we creatief 
aan de slag. We maken een papieren koksmuts, pizza’s van 
klei en we experimenteren met keukenmateriaal. Ook hebben 
we een projectje in de échte keuken voor onze creatieve koks.
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CIRCUS
Voor kinderen van °2011 tot 2016 i.s.m. Look&Smile

Bijdrage: 90 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202334

De eerste dagen leren we je de technieken van de drie discipli-
nes: jongleren, evenwicht en acrobatie. Zo heb je alles eens ge-
probeerd: tonlopen, één-wielen, acrobatische figuren en jongle-
ren 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 donderdag, met het bijhorende 
artiestenkostuum natuurlijk! Je zal jezelf verrassen!

STERREN OP DE DANSVLOER
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Lore Nys

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202333

Hou je van dansen en heb je altijd al eens een ster willen zijn? 
Kom dan mee dansen met ons, want deze keer ben jij de ster! 
Samen warmen we ons hele lichaam op, spelen we spelletjes 
om in de sfeer te komen en leren we enkele dansjes.  Maak 
je maar al klaar voor een week vol dansplezier! Op het einde 
van de week ronden we af met een fantastische show van onze 
sterren, time to shine!

POTTENDRAAIEN - ONTBIJTEN MET JE 
ZELFGEMAAKTE KERAMIEK!

        Voor kinderen van °2009 tot 2014 met Nele Danieluk

Bijdrage: 80 EUR
Meebrengen: kledij en schoenen die vuil mogen 
worden of schort, 2 oude badhanddoeken koekje 
en een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202336

We gaan leren toveren met klei. We gaan een bolletje klei om-
toveren tot een eierpotje, tas en een ontbijtkommetje of -bordje! 
We gaan leren voelen wat klei is, leren kneden, we gaan een 
eierpotje, tas en kom/bordje leren draaien op de draaischijf.  
Maak je eigen zelfgemaakt ontbijtsetje. Kortweg, na deze week 
ga je echt kunnen ontbijten als een Koning of Koningin!

Na deze week wordt alles gebakken en gaan we nog 
eens een halve dag afspreken om alles te glazuren in jullie 
favoriete kleurtje!

EXPERIMENTEEL KNUTSELATELIER
      Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Sarah Van Osselaer

Bijdrage: 60 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202335

Dit atelier is een boeiende mix van creatieve uitdagingen waarin 
we vertrekken vanuit een verhaal én elke dag een andere ma-
teriaal. Schilderen, tekenen, boetseren, drukken, collages en 
zoveel meer. Belangrijk in dit atelier is het plezier dat kinderen 
hebben bij het creatieve denken en creëren. Plezier, spel en 
experiment is ons uitgangspunt. Het resultaat is daarom ook
ondergeschikt aan de beleving van het creatieve plezier in dit 
atelier.
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NAMIDDAGREEKS VAN 14 TOT 17 UUR

KLEURRIJKE REIS VAN AFRIKA TOT AUSTRALIË
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: zomer202338

We trekken de wereld rond en ontdekken de rotsschilderingen 
van de Aboriginals. In Amerika ontmoeten we Indianen en in Afri-
ka maken we leeuwenmaskers. Een week vol creatieve ideeën 
en schilderplezier.

MEMORY
   Voor kinderen van °2005 tot 2013 met Ilse Lenaerts

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202337

Deze week maken we ons eigen, originele memory-kaartspel … 
een beetje groter dan normaal. We tekenen, schilderen en knut-
selen de mooiste paartjes bij elkaar! Kies je voor een dieren-the-
ma of ben je eerder gefascineerd door voertuigen en vliegtuigen? 
Of heb je nog een ander leuk idee? Aan jou de keuze!

 3D-KAMP
      Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Warre Vonck

  
Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202340

Heb jij graag al eens willen werken met een 3D-printer? Wil jij 
ontdekken hoe je deze afstelt en coole projecten maakt? Schrijf 
je dan in voor deze workshop! Je leert over onder andere: de 
werking en het afstellen van een 3D-printer, Het tekenen van 3D-
objecten en nog veel meer!

DANSATELIER
       Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Phoebe Spoor

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202339

Sporten is gezond, dat weten we allemaal. En wat is de leukste 
sport om te doen? Dansen natuurlijk!
Wat kan je verwachten? Een week vol dans op bekende muziek 
om zo de verschillende dansgenres te leren kennen. Samen 
met de groep maken we leuke choreografieën en is er ook ruim-
te voor de kinderen om zelf creatief te werk te gaan op muziek! 
Deze cursus is geschikt voor kinderen die al eerder gedanst 
hebben of graag eens willen proeven van de wereld van dan-
sen. Plezier, vriendschap en zweet gegarandeerd!
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HOE WORD IK EEN ACTEUR?
       Voor kinderen van°2011 tot 2016 met Ronald Van Rillaer
        i.s.m. Look & Smile vzw

Bijdrage: 90 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202342

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 uitbeelden 
van gevoelens, karaktertrekken en vooral lichaamstaal. 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. 

KINDERYOGACREATIEF
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Nele Huys

Bijdrage: 90 EUR
Meebrengen: jouw lievelingsknuffel, een koekje 
en een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202341

Hou je ook van beweging, muziek en creativiteit? Dan is kinder-
yogacreatief wel iets voor jou!
Kinderyoga is wat speelser dan volwassenenyoga, met muziek, 
leuke verhalen, spelletjes, creatieve opdrachtjes en kinderwell-
ness, aangepast aan de leeftijdscategorie.
Kortom: lots of fun!

ONTWERP JE EIGEN GEZELSCHAPSSPEL
               Voor kinderen van °2009 tot 2015 met Marjan Verhaeghe

Bijdrage: 55 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202343

Hou je van spelletjes? Wil je een origineel  kwartet hebben? Of 
een uniek ganzenbord of ...? Met collages en een beetje teke-
nen en schilderen, kan je een spel maken dat je volledig 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 spelletjes uit.
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ZOMERVAKANTIE 2023 
    4de week • Van maandag 24 juli t/m vrijdag 28 juli
        Inschrijven van 18 april t/m 17 juli

W4

POTTENDRAAIEN

REISJE ROND DE WERELD
 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: zomer202345

Neem je koffertje maar mee want wij gaan op wereldreis! Als 
jij benieuwd bent naar de keuken van andere landen, of mis-
schien naar het weer aan de andere kant van de wereld, kom 
dan maar mee op wereldreis. We ontdekken spelenderwijs en 
op een creatieve manier vele landen samen met hun cultuur.  

VOORMIDDAGREEKS VAN 9 TOT 12 UUR

KNUTSELFUN
             Voor kleuters van °2015 tot 2018 met Gwendolyn Pincé

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202344

Hou je van knutselen? Van schilderen, knippen, plakken, kleu-
ren, werken met papier maché? Dan ben je in deze cursus aan 
het juiste adres! En weet je wat het leukste van allemaal is? 
Jullie mogen helemaal zelf kiezen wat we die week gaan knut-
selen! Dus breng jullie vuilste kleren en kleurrijkste ideeën mee 
en we maken er een spetterende knutselweek van!
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SUNNYGTRZ GITAARWEEK
          Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Sunny Longeval

Bijdrage: 225 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202347

Je werkt niet met een gitaar, je speelt ermee. Een unieke maar 
uiterst persoonlijke introductie van basistechnieken en vingerzet-
ting, kennismaking met ritmiek en harmonie maar vooral je eerste 
lied kunnen spelen en je tweede en je derde… Spelen, spelen en 
nog eens spelen. 
Talent alleen volstaat niet om muziek te maken. Je moet besef-
fen wat je er allemaal mee kunt aanvangen en hoe hard je er-
voor moet werken. Een beetje besef is veel belangrijker dan een 
berg kennis.  Academische vakken kun je instuderen, technische 
vakken kun je uitvoeren maar een gitaar daarentegen moet je 
ongenadig beleven. Alle begin is moeilijk en fragiel maar ieder-
een moet die eerste stap zetten, zelfs de allergrootsten uit de 
muziekgeschiedenis. Sunny kan je helpen met die eerste stap, 
hier bij SUNNYGTRZ. MAAK JE EIGEN WERELD

 Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Kim Vanhavere

Bijdrage: 75 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202346

Waar zou jij graag wonen? In een grote stad of liever op het 
platteland? Vlak bij de zee of in de bergen? Een dorpje in hob-
bitstijl of een ultramoderne galaxy wereld. Heerlijk toch als je dit 
zelf kan ontwerpen met klei, natuurlijke of kosteloze materialen, 
dan met een toverstokje zwaaien en .. .PATS ... jouw wereld 
wordt echt! Ontwerp en droom je mee?

DE TEKENSTUDIO
            Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Tineke Coppens

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202348

We gaan samen proberen om onze tekening tot leven te bren-
gen op papier. Hoe we dat doen? 
Ik ga jou in deze week leren hoe je een 3D-tekening kan maken. 
We experimenteren met grafietpotlood, stiften, krijtjes en kleur-
potloden. Kan je al een beetje tekenen dan ga ik je zeker nog 
meer uitdagen om een fantastisch werk te maken! Schrijf je in 
en ga de uitdaging aan.

W4

POTTENDRAAIEN - I LOVE YOUR 
     Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Evelien Cox

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, een beker, 
oude kledij, oude sportschoenen en een koekje 
en een drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202349

De dame met de mysterieuze glimlach, la gioconda, is geschil-
derd door Leonardo Da Vinci. Het model zou Leonardo zelf zijn, 
de vrouw van een koopman uit Florence of Da Vinci’s moeder.
Wie heeft voor jou de meest betoverende smile ter wereld?
En hoe kan je jouw Mona Lisa schilderen met klei?
Raadsel, raadsel, raadsel …

Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand 
november). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.
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LEER JE BEWEGINGEN KENNEN
                  Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Laetitia Van Haverbeke

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202351

Vanuit de verschillende tonen die zich in muziek afspelen, gaan 
wij leren bewegen en zo tot een danscreatie komen.

SCHADUWFIGUREN & SHOWTIME!
            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: zomer202353

Dit is een creatieve versie van poppenkast. We bedenken zelf 
onze figuren. Droomprinsen, draken, sprekende bomen, dappere 
mollen, aliens of elfjes … We knutselen die in elkaar met karton en 
papier. Ze bewegen op stokjes of aan touwtjes. En dan 
bedenken we verhaaltjes waar alle poppen in meespelen. 
Oh ja we hebben ook een achtergrond nodig. Die maken we 
samen. En daarna is het showtime!

3D-KAMP
     Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Warre Vonck

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202352

Heb jij graag al eens willen werken met een 3D-printer? Wil jij 
ontdekken hoe je deze afstelt en coole projecten maakt? Schrijf 
je dan in voor deze workshop! Je leert over onder andere: de 
werking en het afstellen van een 3D-printer, Het tekenen van 
3D-objecten en nog veel meer!

W4

NAMIDDAGREEKS VAN 14 TOT 17 UUR

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: zomer202350

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!
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POTTENDRAAIEN - I LOVE YOUR 
    Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Evelien Cox

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, een beker, 
oude kledij, oude sportschoenen en een koekje 
en een drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202355

De dame met de mysterieuze glimlach, la gioconda, is geschil-
derd door Leonardo Da Vinci. Het model zou Leonardo zelf zijn, 
de vrouw van een koopman uit Florence of Da Vinci’s moeder. 
Wie heeft voor jou de meest betoverende smile ter wereld?
En hoe kan je jouw Mona Lisa schilderen met klei?
Raadsel, raadsel, raadsel …

Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand 
november). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.

BEESTIGE FABELDIEREN
              Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Louize Oosterlinck

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202354

We creëren onze eigen nieuwe dieren zoals vreemde vogels, 
reuzegrote dieren, komische monsters of misschien zelfs my-
thische wezens. We vervormen of combineren hen, geven hen 
andere kleuren, fantaseren over speciale krachten en bedenken 
een nieuwe naam. We kijken naar het werk van andere kunste-
naars en laten ons inspireren door sprookjes en legendes.
Hoe komt de olifant aan zo een grote slurf en waarom heeft 
de pauw zo een kleurrijke staart? We onderzoeken het samen 
en laten onze fantasie er op los. Zo tekenen en schilderen we 
onze eigen beestige creatie. Wie weet maken we wel een hele 
dierentuin!

SUNNYGTRZ GITAARWEEK
            Voor jongeren van °2005 tot 2011 met Sunny Longeval

Bijdrage: 225 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202356

Je werkt niet met een gitaar, je speelt ermee. Een unieke maar 
uiterst persoonlijke introductie van basistechnieken en vinger-
zetting, kennismaking met ritmiek en harmonie maar vooral je 
eerste lied kunnen spelen en je tweede en je derde… Spelen, 
spelen en nog eens spelen. 
Talent alleen volstaat niet om muziek te maken. Je moet be-
seffen wat je er allemaal mee kunt aanvangen en hoe hard je 
ervoor moet werken. Een beetje besef is veel belangrijker dan 
een berg kennis. 
Academische vakken kun je instuderen, technische vakken kun 
je uitvoeren maar een gitaar daarentegen moet je ongenadig 
beleven. Alle begin is moeilijk en fragiel maar iedereen moet 
die eerste stap zetten, zelfs de allergrootsten uit de muziek-
geschiedenis.  
Sunny kan je helpen met die eerste stap, hier bij SUNNYGTRZ.
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ZOMERVAKANTIE 2023 
    5de week • Van maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus

         Inschrijven van 18 april t/m 24 juli

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: zomer202357

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!

KNUTSELPRET IN HET SPROOKJESBOS
             Voor kleuters van °2015 tot 2018 met Eline Koklenberg

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202358

 
Samen ondernemen we een creatieve reis door een sprookjes-
achtig woud! We bewandelen het woud en maken kennis met 
allerlei grappige dieren en fantasierijke figuren. Deze wezens 
inspireren ons om kunstig aan de slag te gaan met krijtjes, verf, 
inkt, papier-maché, klei en stof. Tussendoor vertel ik de mooiste 
dierenverhalen, denk maar aan Toon Tellegen of de 
sprookjes van Andersen… kortom ik dompel jullie onder 
in de wondere wereld van de natuur 
en zijn geheimen!
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REIS DOOR CHINA
            Voor kinderen van °2011 tot 2015 met Ilke Koklenberg

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202360

Wie wil er mee op reis naar China? Laat je betoveren door de 
prachtige kleuren en texturen. We gaan aan de slag met klei 
en geven onze eigen Boedha vorm. We maken samen een gi-
gantische draak en creëren met verf een mooi paviljoen. Verder 
duiken we in het Chinese landschap en komen we onderweg 
knabbelende panda’s tegen. Heeft iemand de reiskriebels al te 
pakken? Trek met ons mee richting het Verre Oosten!

HANDLETTERING
               Voor kinderen van°2011 tot 2015 met Sarah Van Osselaer

Bijdrage: 75 EUR
Meebrengen:- een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202361

Je kan er niet omheen ... Handlettering is razend populair en je 
kan er geweldig leuke dingen meedoen. Van boodschappen en 
teksten tot namen en kleine tekeningetjes ... In deze cursus krijg 
je alle tips mee om je schriften, mappen, dagboeken, cadeau-
tjes, kaartjes, muren ... om te toveren tot kleine kunstwerkjes 
in ware handlettering-stijl. Naast het werken met verschillende 
stiftjes, inkten en verf gaan we ook aan de slag met krijtstiften 
en maken we een leuke raambelettering. Deze cursus is ge-
schikt voor iedereen die graag tekent en schrijft.

W5

FLAMENCO! - Dans- en knutselkamp
       Voor kleuters van °2014 tot 2018 met Xanthe Rodts

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202359

Sta je thuis maar al te graag te dansen op Spaanse muziek? 
Hangt er een kleedje met bollen in jouw kast waar je je zo graag 
in verkleedt? Dan ben jij helemaal op jouw plaats op dit dans- en 
knutselkamp: flamenco. We nemen je mee op reis naar Spanje 
maar dan in de Vrije ateliers.  Op dit dans- en knutselkamp leer 
je echt flamenco dansen én knutsel je jouw eigen outfit samen. 
Klaar om de spieren op te warmen? Olé! Op het einde van de 
week tonen we aan het publiek onze prachtige flamenco cho-
reografie net zoals échte ‘bailaora’s’. Olé!

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

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202362

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.

46 4746 47



PIMP JE KAMER MET JE EIGEN ONTWERPEN
        Voor kinderen van °2009 tot 2013 met Kim Schelfaut

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202364

Een 3D-kader maken? Een mooie kaart voor je BFF? Een mok 
versieren zodat je kan ontbijten in stijl? We tonen hoe je dit al-
lemaal zelf kan maken met een vinylcutter (snijplotter). 
Kom mee digitaal tekenen, de vinylcutter snijdt of tekent de 
prachtige creaties die je zelf ontworpen hebt. Er is nu geen rem 
meer op je creativiteit!

NAMIDDAGREEKS VAN 14 TOT 17 UUR

HET LAND VAN DE JAPANSE DRAAK
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: zomer202366

In Japan is de draak een magisch wezen, de bewaker van de 
Keizer. We gaan allerlei draken maken, klein en groot.
In Japan vinden we ook de kois, een sierlijke vis met mooie 
kleuren. Ze zwemmen doorheen onze kunstwerkjes. Ook de 
kersenbloesem komt terug in onze schilderijtjes.

W5

IN DE STIJL VAN …
       Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Ilse Lenaerts

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202365

Misschien wil je wel eens een portret maken in de stijl van Pi-
casso, een landschap à la Van Gogh of hou je van de man met 
de bolhoed van Magritte? Deze week gaan we aan de slag met 
grote werken en grote namen!
In de stijl van bekende kunstenaars en hun werken maken we 
portretten, landschappen … tekeningen, schilderijen en meer!

POTTENDRAAIEN - I LOVE YOUR 
          Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Klara Rombaut

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, een beker, oude 
kledij, oude sportschoenen en een koekje en een 
drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202363

De dame met de mysterieuze glimlach, la gioconda, is geschil-
derd door Leonardo Da Vinci. Het model zou Leonardo zelf zijn, 
de vrouw van een koopman uit Florence of Da Vinci’s moeder.
Wie heeft voor jou de meest betoverende smile ter wereld?
En hoe kan je jouw Mona Lisa schilderen met klei?
Raadsel, raadsel, raadsel …

Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand 
november). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.
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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: zomer202367

Een rode neus, een gekke hoed en de grootste strik … ra ra ra 
wie ben ik? Ja, ik ben de allergekste clown van het hele land 
maar ons circusavontuur wordt keiplezant! Knutselen, schmin-
ken, toneel en jongleren, kom zeker maar eens uitproberen.

W5

EEN ZOMER VOL LEKKERS
         Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Tina De Vriese

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: keukenschort, een voorraadpotje, 
een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202368

Is de zomer je favoriete seizoen? Ga je watertanden bij ijsjes, 
koekjes, watermeloen en lekkere aardbeien.
Dan is deze kook-& bakworkshop echt iets voor jou.
Mama Tina leert  je de lekkerste gerechtjes maken, en ja hoor 
je mag alles zelf doen. We maken zowel lekkere zoute als zoete 
gerechten in onze topkeuken.  Op het einde van de week ben je 
een echte superchef! 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 me

JE EIGEN VERHAAL ILLUSTREREN 
TOT EEN 3D-BOEK

               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: zomer202369

Zou jij graag je lievelingsverhaal zelf willen illustreren? Kom dan 
af! We gaan dat samen doen. We vertellen elkaar eerst het ver-
haal. Dan tekenen en kleuren we alle platen van het verhaal.  
Om een aparte toets te geven aan ons boek bedenken we truc-
jes zodat het een beetje 3D wordt. 
Breng je boek/verhaal mee. Voor alle duidelijkheid: we tekenen 
en knippen niet in jouw boek ;-).

EEN DUIK IN HET OUDE EGYPTE
            Voor kinderen van °2011 tot 2015 met Ilke Koklenberg

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202370

We stappen in de teletijdsmachine en komen terecht in de won-
dere wereld van Pyramides, farao’s en mummies. Een wereld 
vol mysterie en pracht en praal. We kruipen in de huid van de 
kleermaker van de farao en ontwerpen mooie hoofddeksels 
en sieraden. Met klei maken we onze eigen kleitablet en een 
magisch amulet. Verder schilderen we een avondlandschap 
tussen de pyramides en maken we een speciale mummie in 
papier maché. Tijdens onze creatieve tocht komen we van al-
les te weten over deze grootse beschaving.
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DIA DE LOS MUERTOS
Voor kinderen van °2009 tot 2013 met Eline Koklenberg

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202371

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 con-
tact 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 kleuren, schilderen een doden-
stad en maken onze eigen Pinata. Ben jij ook nieuwsgierig naar 
dit dodenfeest, schrijf je dan in voor dit kleurrijk spektakel!

W6

ZOMERVAKANTIE 2023 
    6de week • Van maandag 7 augustus t/m vrijdag 11 augustus

         Inschrijven van 18 april t/m 31 juli

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

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202374

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

VOORMIDDAGREEKS VAN 9 TOT 12 UUR

CHEF’S FANTASIEKEUKEN
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: zomer202373

In de fantasiekeuken van Jef , de kleine chef gaan we creatief aan 
de slag. We maken een papieren koksmuts , pizza’s van klei en we 
experimenteren met keukenmateriaal. Ook hebben we een projectje 
in de échte keuken voor onze creatieve koks.

POTTENDRAAIEN - I LOVE YOUR 
           Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Klara Rombaut

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, een beker, 
oude kledij, oude sportschoenen en een koekje 
en een drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202372

De dame met de mysterieuze glimlach, la gioconda, is geschil-
derd door Leonardo Da Vinci. Het model zou Leonardo zelf zijn, 
de vrouw van een koopman uit Florence of Da Vinci’s moeder.
Wie heeft voor jou de meest betoverende smile ter wereld?
En hoe kan je jouw Mona Lisa schilderen met klei?
Raadsel, raadsel, raadsel …

Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand 
november). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.
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IK WORD ARCHITECT!
              Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Sarah Van Geertsom

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en 
een drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202375

Teken je graag grondplannen van een zelfbedacht huis, auto 
of ruimte? Of weet je perfect hoe je toekomstige huis er zal 
uitzien? Fantaseer je over een nieuwe kamer met nieuwe meu-
beltjes? Of net hoe jouw toekomstige droomauto er zou uitzien? 
Aan de hand van je ontwerpen gaan we aan de slag. Tegen het 
einde van de week ga je naar huis met een maquette van je 
droomhuis en/of droomauto. We richten jouw favoriete kamer 
helemaal in, van bedjes tot zeteltjes en dat allemaal zelf ontwor-
pen en geknutseld. Als alles klaar is kan je jezelf dan helemaal 
verkopen als architect met jouw prachtige ontwerpen

SUNNYGTRZ GITAARWEEK
            Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Sunny Longeval

Bijdrage: 225 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202377

Je werkt niet met een gitaar, je speelt ermee. Een unieke maar 
uiterst persoonlijke introductie van basistechnieken en vinger-
zetting, kennismaking met ritmiek en harmonie maar vooral je 
eerste lied kunnen spelen en je tweede en je derde… Spelen, 
spelen en nog eens spelen. 
Talent alleen volstaat niet om muziek te maken. Je moet be-
seffen wat je er allemaal mee kunt aanvangen en hoe hard je 
ervoor moet werken. Een beetje besef is veel belangrijker dan 
een berg kennis. 
Academische vakken kun je instuderen, technische vakken kun 
je uitvoeren maar een gitaar daarentegen moet je ongenadig 
beleven. Alle begin is moeilijk en fragiel maar iedereen moet 
die eerste stap zetten, zelfs de allergrootsten uit de muziekge-
schiedenis.  
Sunny kan je helpen met die eerste stap, hier bij SUNNYGTRZ.

STERREN OP DE DANSVLOER
Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Lore Nys

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202376

Hou je van dansen en heb je altijd al eens een ster willen zijn? 
Kom dan mee dansen met ons, want deze keer ben jij de ster! 
Samen warmen we ons hele lichaam op, spelen we spelletjes 
om in de sfeer te komen en leren we enkele dansjes.  Maak je 
maar al klaar voor een week vol dansplezier! Op het einde van 
de week ronden we af met een fantastische show van onze 
sterren, time to shine!

LED UP
                Voor kinderen van °2011 tot 2014 i.s.m. De Creatieve Stem
  

Bijdrage: 80 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202378

Ooit gedacht aan het maken van een eigen wearable met pro-
grammeerbare leds? Tijdens ons LedUp Kamp ga je werken 
rond elektronica en ontwerpen. 
Je maakt je eigen miniatuur elektronisch draagbaar gadget!
Aan de hand van een vergrootglas en een laptop gaan we 
micro-elektronica componenten aanbrengen op een printplaat. 
Een chirurgische vaste hand zal nodig zijn. Alles wordt gepro-
grammeerd en letterlijk gebakken.
Als echte ontwerpers gaan we dan aan een houder ontwerpen 
en maken voor onze gadget.

W6
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NAMIDDAGREEKS VAN 14 TOT 17 UUR

IN SPROOKJESLAND
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: zomer202382

Droom jij ervan om in een sprookjeswereld te verdwalen, waarin 
je zal veranderen in het allermooiste prinsesje , de groenste kik-
ker of het kleinste kaboutertje ? Kom dan maar naar het sprook-
jesatelier waar we dagelijks een nieuw avontuur aangaan met 
veel variatie van activiteiten.  

MAAK JE EIGEN ONTWERPEN MET 3D
Voor kinderen van °2009 tot 2013 
met Cato Smet en Sarah Van Acker

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202380

Leer je eigen ontwerpen maken met een 3D-printer. 
Altijd al willen weten hoe een 3D-printer werkt? Om een eigen 
ontwerp te maken met een 3D-printer zoals een sleutelhanger, 
winkelkarmuntje, karakters… 
In het 3D-printatelier leren we werken met de 3D-printer en leren 
we hoe we zelf iets kunnen ontwerpen in 3D.

LEER JE BEWEGINGEN KENNEN
               Voor kleuters van °2016 tot 2019 met Laetitia Van Haverbeke
   

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202383

Vanuit de verschillende tonen die zich in muziek afspelen, 
gaan wij leren bewegen en zo tot een danscreatie komen.

W6

POTTENDRAAIEN - I LOVE YOUR 
     Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Evelien Cox

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, een beker, oude 
kledij, oude sportschoenen en een koekje en een 
drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202379

De dame met de mysterieuze glimlach, la gioconda, is geschil-
derd door Leonardo Da Vinci. Het model zou Leonardo zelf zijn, 
de vrouw van een koopman uit Florence of Da Vinci’s moeder.
Wie heeft voor jou de meest betoverende smile ter wereld?
En hoe kan je jouw Mona Lisa schilderen met klei?
Raadsel, raadsel, raadsel …

Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand no-
vember). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.
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LEER ANIME OF MANGA TEKENEN
           Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Tineke Coppens

Bijdrage: 70 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202384

Anime of manga is de typische Japanse tekenstijl die je tegen-
woordig terugvindt in een aantal populaire tekenfilmseries of 
strips. Je kent ze wel, de stoere jongens en meisjes met hun 
grote ogen en gespierde lichamen die telkens weer tegen het 
kwade moeten vechten.
Met een beetje geduld en oefening kun je volgens een stappen-
plan je eigen gewenste anime of manga figuur tekenen.

JUWELEN MAKEN MET KRALEN EN PARELS
           Voor kinderen van °2011 tot 2016 met Inge Verbruggen

Bijdrage: 80 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de 
pauze
Cursuscode: zomer202385

We maken onze eigen kralen met klei en papier. Die combineren 
we met kleurrijke kralen en parels van glas, schelp en hout tot 
leuke halskettingen, armbandjes en oorbelletjes. Hiervoor leren 
we verschillende technieken aan. We maken ook een leuk sie-
radendoosje om onze zelfgemaakte collectie in op te bergen.

WETENSCHAPPE-LEUKE WEEK
       Voor kinderen van °2011 tot 2016 i.s.m. Spelenderwijzer vzw

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202386

Wetenschap zit in alles! Deze week gaan we veel bewegen, ex-
perimenteren en allerlei wetenschappelijke principes ontdekken. 
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 vragen vinden de deelnemers 
zélf een antwoord tijdens deze “wetenschappe-leuke” en uiterst 
beweeglijke week.

MATHEMAGIC
               Voor kinderen van °2011 tot 2014 i.s.m. De Creatieve Stem

Bijdrage: 80 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202387

Van symmetrie tot chaos, wiskunde anders bekeken. Is het 
kunst? Is het wiskunde? Is het magie? We laten ons inspireren 
door de schoonheid van wiskunde en experimenteren met digi-
tale fabricatie en digitaal ontwerpen!
Kan je een gat knippen in een A4? Kan je dat zo groot knip-
pen dat je erdoor kan stappen zonder het blad te scheuren? W6
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POTTENDRAAIEN - I LOVE YOUR 
           Voor kinderen van °2005 tot 2014 met Evelien Cox

Bijdrage: 95 EUR
Meebrengen: een oude handdoek, een beker, 
oude kledij, oude sportschoenen en een koek-
je en een drankje voor de pauze.
Cursuscode: zomer202388

De dame met de mysterieuze glimlach, la gioconda, is ge-
schilderd door Leonardo Da Vinci. Het model zou Leonardo 
zelf zijn, de vrouw van een koopman uit Florence of Da 
Vinci’s moeder.
Wie heeft voor jou de meest betoverende smile ter wereld?
En hoe kan je jouw Mona Lisa schilderen met klei?
Raadsel, raadsel, raadsel …

Alle potjes worden gebakken en later geglazuurd (maand 
november). Je krijgt hierover nadien een afsprakenbrief.

SUNNYGTRZ GITAARWEEK
               Voor jongeren van °2005 tot 2011 met Sunny Longeval

Bijdrage: 225 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor 
de pauze
Cursuscode: zomer202389

Je werkt niet met een gitaar, je speelt ermee. Een unieke 
maar uiterst persoonlijke introductie van basistechnieken en 
vingerzetting, kennismaking met ritmiek en harmonie maar 
vooral je eerste lied kunnen spelen en je tweede en je der-
de… Spelen, spelen en nog eens spelen. 
Talent alleen volstaat niet om muziek te maken. Je moet be-
seffen wat je er allemaal mee kunt aanvangen en hoe hard 
je ervoor moet werken. Een beetje besef is veel belangrijker 
dan een berg kennis. 
Academische vakken kun je instuderen, technische vakken 
kun je uitvoeren maar een gitaar daarentegen moet je on-
genadig beleven. Alle begin is moeilijk en fragiel maar ieder-
een moet die eerste stap zetten, zelfs de allergrootsten uit 
de muziekgeschiedenis. Sunny kan je helpen met die eerste 
stap, hier bij SUNNYGTRZ.

DAGREEKS VAN 9 TOT 17 UUR

INTERIEUR- EN DESIGNKAMP
Voor jongeren van °2005 tot 2011 
i.s.m. Junior Argonauts

Bijdrage: 180 EUR
Meebrengen: een lunchpakket en een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: zomer202381

Altijd al gedroomd om een ruimte helemaal zelf in te richten? Ben 
jij graag creatief bezig en heb je wel duizend ideeën? Dan is ons 
interieurvormgevingskamp zeker iets voor jou. In de Vrije Ateliers 
krijg je de kans om een ruimte daadwerkelijk te renoveren en te 
designen!
Laat jouw talenten en passie aanwakkeren door onze experts. Zij 
zullen je begeleiden bij het maken van een moodbord, maquettes, 
het pimpen van meubels, het opmeten van een ruimte, het teke-
nen van plannen, schetsen en zoveel meer. Om jullie meteen de 
kunst van het duurzaam ondernemen en ontwerpen bij te bren-
gen gaan wij jullie leren aan de slag te gaan met weinig materiaal. 
We gaan dus aan het thriften!!
Zijn jouw talenten eerder artistiek, creatief, planmatig of tech-
nisch of wil je gewoonweg ontdekken of interieurvormgeving iets 
voor jou kan zijn? Aarzel dan niet om deel te nemen aan onze 
projectweek. Je wordt meteen helemaal ondergedompeld in de 
wereld van design en interieur. Op het einde van de projectweek 
krijg je de kans om je ontwerpen voor te stellen aan elkaar, buiten-
staanders en zelfs de pers. waar je de kans krijgt om samen met 
experten je eigen creativiteit en talenten de vrije loop te laten en 
deze in de praktijk toe te passen op één van onze ruimtes.
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COLOFON

VORMING VRIJE ATELIERS 

vrijeateliers@sint-niklaas.be | www.vrijeateliers.be 

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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