CREAtieve & FANTastische workshops!

Fantasierijke, verrassende, leerrijke, … workshops voor kinderen van 3 jaar tot 12
jaar, op uw locatie, uitgewerkt en begeleid door Creafant vzw

Ken je onze olifant al?
Hij is creatief, leergierig, fantasierijk, behulpzaam,
intelligent, zachtmoedig, geduldig en lief.
Je kan hem in al zijn talenten en creatieve buien
terugvinden in onze workshops.
Er zit vast en zeker een ‘Olli’ voor jou tussen!
Veel leesplezier
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Wie zijn wij
Creafant vzw, dat zijn Annemie, Haike, Jan, Joppe, Laura, Clara, Leen en Liselotte,
maar ook vele freelancers en vrijwilligers. Creafant vzw is sinds 2016 door
Vlaanderen erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. We organiseren
theater, workshops en themakampen voor kinderen. Samen gaan we elke dag aan
de slag om al onze projecten Creafantastisch te maken.

Onze Visie
Met Creafant zorgen wij steeds voor op
maat uitgewerkte workshops met een
gevarieerd en gedifferentieerd aanbod.
Onze 2 pijlers: creativiteit en fantasie.
De begeleiders laten kinderen creëren
en experimenteren. Ze nemen hen mee
op sleeptouw in hun eigen avontuur en
fantasie.
Elk kind kan zijn wie hij is en krijgt de
ruimte zijn 'eigen ding' te doen.
Er wordt de kinderen geleerd dat de
weg naar een resultaat even belangrijk
(of nog belangrijker) is dan het
resultaat, en dat we vaak met elkaar
moeten samenwerken of elkaar moeten
helpen om iets te bereiken.
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Hoe gaat Creafant te werk.
INHOUD

•

DRAAIBOEK:
We werken de workshops voor onze begeleiders volledig uit. Op die manier
kunnen we hen beter ondersteunen en kunnen jullie tijdig de promo
klaarstomen. Natuurlijk hebben onze begeleiders hier ook hun eigen inbreng.

•

THEMA:
De workshops worden uitgewerkt volgens een door jullie gekozen thema.

•

We voorzien een specifiek aanbod aangepast aan het ontwikkelingsniveau en
de interesses van de kinderen.

•

Onze workshops zijn voor alle leeftijden, tenzij anders vermeld.
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Aanbod
Ons workshopsaanbod varieert van koken tot techniek, voor iedereen wat wils.
Hieronder zie je alvast de categorieën, wat verder kan je meer info terugvinden.

Educatief
Chefkoks
STEM
Verzorging
On stage
Creatief knutselen
Creatief met thema’s

AL KEUZESTRESS?
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EDUCATIEF
DIMI DINO

Ben je al een paleontoloog of weet je
nog niet alles? We leren meer over
dino's en testen je kennis, om daarna
je eigen dino te ontwerpen met klei.

CYBERPESTEN

Pesten kan en mag niet. Maar weet je
ook waarom en ken je de gevaren? Hoe
kan je er tegenin gaan? Hoe kan je de
gepeste beschermen? We gaan met de
groep op pad en bedenken hoe we het
zullen aanpakken.

KUNSTKENNERS

We maken kennis met een kunstenaar
en proberen binnen zijn stijl eigen
kunstwerken te maken. We kiezen
samen met welke kunstenaar jij aan
de slag wilt. Hou je van schilderen en
tekenen? Dan ben jij de artiest die we
zoeken!

VLUCHTEN

Ben jij al eens moeten vluchten voor
iets of iemand? Wat doe je als je er
plots vandoor moet? Kan jij een leuke
brief schrijven naar een vluchteling?
We dompelen kinderen onder in het
thema en laten ze stilstaan bij de
emoties die ermee gepaard gaan.

MIDDELEEUWEN

Kan je samen boeken met
theatervoorstelling 'Mariken'. We
maken kennis met de wagenspelen en
steken zelf een heus toneelstukje in
elkaar.

DIGITAL DETOX

Wij doen een digitale detox en nodigen
jou uit om mee te doen! Ook al moet
je misschien veel online zijn voor je
vrienden en de school, toch is het ook
nuttig je smartphonegebruik af te
remmen. Vooral als het sociale media
betreft, waar je het zonder het te
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beseffen uren tijd op doorbrengt. Het
kost je bovendien te veel energie en je
geraakt overprikkeld door de
hoeveelheid informatie. Hoe zit het
met jouw digitale onrust?
Hoe verslaafd ben jij aan je digitale
hulpmiddelen? Doe de test en ontdek in
welke mate jij een digitale junkie bent
of niet. Samen gaan we op pad om te
ontdekken hoe het ook anders (beter)
kan.
ESCAPEROOM HISTORY

Escaperooms, ze rijzen als
paddenstoelen uit de grond. Maar wist
je dat je ze ook mobiel kan
maken? Wij komen naar uw locatie
met onze escaperoom. Het thema mag
je zelf kiezen. Zolang we maar terug
in de geschiedenis kunnen duiken.
De ideale teambuilding.

KLEUREN VAN DE REGENBOOG

Deze kleuterworkshop is een creatieve
workshop waarbij de kleutertjes vooral
gaan knutselen, maar ook via verhaal
en spel aan de slag gaan met alle
kleuren van de regenboog.

RIDDERS EN PRINSESSEN

Heb jij wel al eens gedroomd dat je
een echte stoere ridder was of
misschien een sierlijke prinses?
In deze workshop gaan we samen onze
eigen tuniek maken, we zorgen voor
een geldbeugeltje en een mooie kroon
of helm.
We gaan naar huis met onze eigen
kleertjes en worden de knapste ridder
en de mooiste prinses.

ZINTUIGENCARROUSEL

Hoofd, schouders, knie en teen...
Alle zintuigen prikkelen; zien, horen,
voelen, ruiken, proeven.
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Geuren, smaken, texturen, geluiden,..
en dat allemaal tijdens 1 workshop.
We gaan aan de slag met hoofd, hart
en handen.
Prikkel je met ons mee?
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CHEFKOKS
SPROOKJESKOKEN: NIEUWE INHOUD

De reus wil koken, maar wat een
rommel maakt hij toch. Gelukkig
snellen zijn vrienden hem te hulp. We
duiken in het verhaal en gaan ook in
de keuken aan de slag. Zet je
koksmuts maar op want we maken een
heerlijke tomatensoep. Wie weet....
met balletjes?

PASTALICIOUS

Penne, Farfalle, Cannelloni... Geen
pastabereiding is te moeilijk voor ons!
Ook dol op pasta? Dan is deze
workshop beslist iets voor jou.

ITALIAANS KOKEN: DESSERTS NIEUW

Mama Mia! Heerlijk die Italiaanse
keuken. Hou je van die lekkere
zuiderse gerechten?
Ben je een zoetebek of hou je meer
van een hartig hapje?
Italiaanse desserts, meer dan Tiramisu!
Wij maken een heerlijke selectie met
topproducten.

OP WERELDREIS: NIEUWE INHOUD

Van Afrika tot in Amerika... Elk
continent heeft zijn eigen specialiteit.
We toveren de wereld op ons bord!

MIJN EERSTE KOOKLES:
HOOFDGERECHTEN EN DESSERTS

Zijn mama en papa het huis uit? Geen
probleem, want jij maakt binnenkort
je eigen potje klaar. Balletjes in
tomatensaus, kip met appelmoes en
aardappeltjes of macaroni met kaas en
hesp. We leren het allemaal.
Als een echte chef ga je aan het werk
om heerlijke desserts op tafel te
toveren. De ideale workshop voor
zoetekauwen. Laat die Michelinsterren
maar komen!
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PIZZA PRONTO!

Maak je eigen pizza, van de bodem tot
de saus en geef hem toppings naar
eigen keuze. Ook al benieuwd naar ons
pizzadessert?

VEGGIE/VEGAN KOKEN

Geen vlees of vis, maar superlekker én
gezond.
Vaak gaan kinderen hun neusjes
krullen als ze weten dat ze
vegetarisch eten.
Maar wij bewijzen het tegendeel.
We maken lekkere gerechten die
smaken naar meer.
Smakelijk!

DE MEESTERBAKKER

Koekjes, cakejes, zoete broodjes,
pannenkoeken... Dit is de uitgelezen
workshop voor de patissier of bakker
in spé. Ruik je de heerlijke bakgeuren
al?

VIVA ESPANA

Een tapa is een Spaans apéritiefhapje.
In Spanje waardeert men de tapas
vooral om de versheid en/of kwaliteit
van het product.
Na dit kookatelier kunnen jullie in het
weekend het apéritief zelf verzorgen.

THEMAKOKEN

Jullie kiezen een eigen thema en wij
werken een gevarieerd menu uit.
Samen gaan we aan de slag en toveren
een prachtige maaltijd op je bord.
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STEM
Kan je samen boeken met de theatervoorstelling ‘De knetterkwab
machine’.
KLEUTERTECHNIEK

BIBBERROBOT (LAGER)

Bouwen met rietjes en chenille,
knippen en plakken, timmeren... Ook
kleuters houden van een portie
techniek!
Aan de slag met de soldeerbout! Pimp
je eigen robot naar wens.

PROFESSOR KIEREWIET

Een workshop waar we naar hartenlust
spelen, experimenteren, onderzoeken,
monteren en zoveel meer! Het ene
moment zijn we ingenieur, het andere
kunstenaar in ons atelier. We maken
zelfs een eigen vulkaan.

LED CREATIES (LAGER)

Hou je van techniek, boetseren met
klei en tekenen? Kan jij een lampje
doen branden? We steken onze handen
uit de mouwen en maken onze eigen
creatie. Met de soldeerbout in de
aanslag kunnen we onze trollen,
draken of lieve konijntjes tot leven
brengen.

MAAK JE EIGEN LAMP (LAGER)

Hoe maak je een lamp? Creatief aan
de slag met recyclagemateriaal. Gaat
er al een lichtje branden?

SLIJM MAKEN (LAGER)

Opgepast: deze workshop zou wel eens
heel glibberig kunnen zijn! Veilig gaan
we aan de slag om verschillende
soorten slijm te maken. Experimenteer
er maar op los.

KRIEBELBEESTJES

Er kriebelt heel wat in het gras, maar
er zijn nog veel meer insecten en
spinachtigen. We kijken met onze
eigen ogen naar enkele speciale
exemplaren, gaan op zoek naar
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beestjes in de natuur en maken daarna
onze eigen exemplaren. Kriebel je met
ons mee?
STOP MOTION (LAGER)

Met een fototoestel in de hand maak
je de leukste filmpjes van het land.

INSECTENHOTEL

Aan de slag met recuperatiemateriaal
om onze insecten in de tuin een
prachtig verblijf te geven. Neem
hamer, zaag en boor maar in de hand.
Als een echte klusjesman zal je
immers timmeren, boren en schilderen!

VOGELKASTJE MAKEN

Wat is er mooier dan een knus,
gezellig huisje maken voor toekomstige
vogels in jullie tuin?
Als een echte timmerman hameren we
het vogelkastje in elkaar en als een
echte kunstenaar versieren we dit
warme nestje!

MAKEY MAKEY
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De Makey Makey is een uitvinderskit
waarbij je alledaagse dingen kan
veranderen in 'Touchpads' en ze kan
gebruiken om je computer aan te
sturen! Piano spelen met een banaan,
komkommer of appel?! Het kan!
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VERZORGING
KLEUTERSNOEZELEN
+
KLEUTERYOGA

MASSAGE
+
KINDERYOGA (LAGER)

ZERO WASTE: VERZORGING

ZERO WASTE: APOTHEEK

KLEUTERYOGA
+
ZEN KNUTSELEN

Even zalig tot rust komen. Ontspannen
van onze kleine teen tot in onze oren.
We gebruiken al onze zintuigen,
voelen, ruiken, proeven en horen in een
oase van stilte...
of toch niet helemaal? In de initiatie
yoga ga je met ons mee op pad, het
oerwoud in! Kom je mee de zon
groeten?
Ga aan de slag en combineer je
lenigheid, kracht en evenwicht.
Welke asana vind jij de leukste? Na
deze deugddoende oefeningen gaan we
aan de slag om onszelf én de ander te
masseren.
Kom herboren terug!
Wist je dat je eenvoudig je eigen
schoonheidsproducten kan maken?
Laat je verwennen met je eigen
creaties.
Waaruit bestaan medicijnen? Met
natuurlijke producten maken we onze
eigen geneesmiddelen. Kwaaltjes
maken geen kans meer bij jou!
Yoga is meer dan ontspannen alleen. In
deze initiatie ga je met ons mee op
pad, het oerwoud in.
Na het rekken en strekken gaan we
aan de slag om leuke attributen te
maken om thuis zelf je 'yoga-ruimte'
te pimpen.

ON STAGE
RADIO GOGO
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Wil je wel eens zoals Peter Van de
Veire je eigen radioprogramma maken?
Zelf muziekjes kiezen en het weer
presenteren, het nieuws of de
verkeersinformatie aankondigen.
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Gedurende drie uur zijn jullie echte
radiopresentatoren. De DJ van dienst
zorgt voor een vleugje muziek en jullie
voor de ambiance.
MUZIEKATELJEE

Tijdens dit atelier gaan we aan de slag
met ritme. We leren heel wat
instrumenten kennen en maken zelf
onze eigen instrumenten! Hiermee
componeren we dan een zelfverzonnen
lied. Ik word er al vrolijk van, jij ook?

READY? ACTION! (LAGER)

Jullie worden de nieuwe sterren van
het showbizz-firmament en schitteren
in jullie eigen film. Van scripts
schrijven tot scènes inrichten, van
acteren tot regisseren. Alles staat in
het teken van onze kortfilm waarin
jullie de glansrol vertolken! Ready?
Take 1! (Ideaal voor een volledige dag,
maar kan ook ingekort worden voor 3
uren)

IT’S MAGIC

Heerlijk toch hoe je kan genieten van
een goocheltruc! Het lijkt allemaal zo
vreemd, je kan het bijna niet geloven.
Wat moesten wij je nu enkele trucs
verklappen en jij thuis of op feestjes
iedereen zou kunnen foppen?
Benieuwd? Kom dan zeker langs naar
onze korte goochelopleiding voor
beginners.

THEATERWORKSHOP

We zoeken een leuk kinderverhaal en
spelen dit volledig na.
Je kiest je eigen kleertjes, decor &
rol.
Op het einde kunnen de ouders even
meepiepen.
(Ideaal voor een volledige dag, maar
kan ook ingekort worden voor 3 uren)
In teams nemen we het tegen elkaar
op in een knotsgekke 'muziekquiz'
waarbij de deelnemers liedjes raden,
zingen, dansen, ... en zoveel meer!

HET SWINGPALEIS
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Plezier verzekerd!
MAKE A HIT

Tijdens deze workshop leer je de
kneepjes van het vak om een wereldhit
te schrijven! Na 3u zingen en dansen
we allemaal mee op ons zelf
gecomponeerd lied. Trek je showbizzoutfit al maar aan!

CREATIEF KNUTSELEN
KATAPULTEN
MAKEN (LAGER)

We maken allerlei kleine katapulten, ideaal om thuis in het
groot na te bouwen! We gaan ook met echte katapulten aan
de slag en spelen een wedstrijden blikken schieten. Wie kan
het beste richten, heeft het meest kracht en een goed oog?

BEELDHOUWEN
(LAGER)

Ideaal voor kinderen die al een goede fijne motoriek hebben.
We werken met Ytongsteen, beitels en hamertjes en maken
samen hele mooie beeldhouwwerkjes. Als we voldoende tijd
hebben beschilderen we deze ook.

HANDLETTERIN
G (LAGER)

Card-design, kalligrafie en scrapbooking is zo hip! Kom te
weten wat je allemaal kan doen met stiften, pennen, foto's,
washitape en nog zoveel meer!
Een initiatie cartoontekenen. Hoe begin ik er aan? Welke
stappen kan ik volgen? Eerst gaan we samen aan de slag en
daarna kan je zelf proberen.

CARTOON
TEKENEN
(LAGER)
ZOUTDEEGCREA
TIES (5-7
JAAR)
KEI-LEUK
(LAGER)
MINIJUWELIER
CREATIEF MET
MACRAME

Zoutdeeg of zelfgemaakte plasticine: ideaal om leuke
creaties mee te boetseren. We maken er enkele samen, maar
er is zeker ook ruimte voor je eigen leuk ontwerp. (oven
voorzien)
Met verf brengen we onze keitjes tot leven. Al gehoord van
vertelstenen? We schilderen ze in een leuk thema, diertje of
gewoon neutraal. Ideaal als decoratie in je kamer of in huis.
Aangepaste workshop voor elke leeftijd.
We zorgen steeds voor een gevarieerd aanbod aan zelfgemaa
kte juweeltjes!
Zeg niet zomaar touw tegen macramé! In deze workshop kom
je te weten welke prachtige dingen je allemaal met dit
kleurrijke 'touwtje' kan maken!
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FINDINF FIMO
(LAGER)
ZSTRINGZ
(LAGER)

Upgrade zoutdeegcreaties voor de lagere school: we
boetseren samen enkele leuke creaties. Er is zeker ook
ruimte voor je eigen leuk ontwerp. (oven voorzien)
We maken ons eigen ZstringZ en gaan er daarna mee aan de
slag. Je zal versteld staan van alle figuren die je er mee kan
maken!

Creatief met thema’s
DE KERSTMAN ACHTERNA

FEEST IN RIO

VIVA ESPANA

OLLI IN ROME

OLLI OP KLOMPEN (NEDERLAND)

TOUR DE FRANCE

OLLI OP SAFARI
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Wist je dat de kerstman in Lapland
woont? Maar wat doet hij als kerst
voorbij is? Kom het allemaal te weten
in een knotsgekke workshop en maak
van de feestperiode een onvergetelijke
tijd.
Rio is de hoofdstad van Brazilië maar
bovenal de hoofdstad van carnaval!
Vier zoals een echte Braziliaan
carnaval met pluimen, kransen en felle
kleuren!
Spanje het land van de tapas, zon,
zee, strand, Salvador Dali en Pablo
Picasso! En nog zoveel meer. Kom het
ontdekken in onze workshop.
Bella Italia! Het land waar olijven
rijpen onder de zon en je om elke hoek
van de straat een 'gelateria'
tegenkomt! Creatieve workshop vol
verrassingen! Alla prossimo volta!
Het moet niet altijd ver zijn als je op
wereldreis gaat. Waarom gaan we niet
eens kennismaken met onze
Noorderburen. We komen vast heel
wat nieuwe dingen te weten.
Na onze eigen Vlaamse klassieker
mogen we in deze periode zeker
de tour de France niet uit het oog
verliezen. We maken een rondrit door
Frankrijk en leren heel wat troeven
van Frankrijk kennen!
Wilde dieren zullen we hier niet
tegenkomen, maar we bootsen onze
eigen safaritocht wel na. Creativiteit
verzekerd
055 60 36 90

OLLI NAAR HET LAND VAN DE
RIJZENDE ZON (CHINA)

OLLI DE VIKING (HET HOGE
NOORDEN)

ALOHA OLLI (HAWAÏ)
OLLI IN OLIJVENLAND (ITALÏE)

DE VLOEK VAN DE FARAO
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In deze workshop gaan we op zoek
naar alle prachten van China. We
dompelen ons onder in de Chinese
cultuur en komen te weten dat China
meer is dan rijst alleen!
Waren de Vikingen echt zo brutaal?
Wist je dat ze de beste schepen van
hun tijd konden bouwen? Dit allemaal
en nog veel meer komen jullie in deze
workshop te weten.
Doe je strooien rokje maar aan! Ja,
ook de jongens. We gaan naar Hawaï!
De Grieken vroeger en nu... Wist je
dat de Grieken 'ok (ochi)' zeggen als ze
'neen' bedoelen?
Wist je dat een piramide eigenlijk een
grote grafkelder is van een koning?
Om te ontsnappen aan de vloek van de
Farao kregen de doden heel wat
spullen mee maar was dat genoeg???
Beginnen jullie ook al te sidderen en te
beven?
Ideaal tijdens de Halloweenperiode.
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Waar zorgen wij voor?
•

Uitgewerkt draaiboek

•

Betrouwbare begeleiders, coördinator én hun verzekeringen

•

Aangepast en voldoende materiaal

•

Medewerking promo (aanbod persfoto’s, melding op website, facebookpagina,
…)

Waar zorgen jullie voor?
•

Ruime, nette en toegankelijke locatie. Met een keuken indien nodig.

•

Administratie betreft de inschrijvingen (documenten fiscaal attesten, attesten
ziekenfonds, …)

•

Verzekering van de kinderen en de locatie

•

Communicatie van de promo

•

Een deelnemerslijst met daarop de postcode, geboortedatum, naam en
voornaam van het kind. Creafant gebruikt deze enkel in functie van ons
erkenningsdossier (landelijk georganiseerde jeugdvereniging). Wij voldoen aan
de GDPR-wetgeving.

•

Voorafgaand aan de workshop geregelde update van het aantal deelnemers +
overzicht bijzondere aandachtspunten deelnemers. Allergieën zijn erg
belangrijk om te weten (niet alleen bij kookactiviteiten.)

We kijken uit naar een fijne en vlotte
samenwerking!
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Vragen?
Wil je meer informatie, een workshop op maat of een gepersonalisserde
offerte? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
Clara Van Houtte
Vervangend coördinator workshops
0473/27.63.32
clara@creafant.be
Leen Neirynck
Algemeen coördinator vakantiewerking
(workshops en themakampen)
055/60.36.90
leen@creafant.be
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