WIE ZIJN WIJ?
Leen Samen met Jan stampte ze Creafant uit de grond. Als sterktearchitect
houdt ze er van iedereen in zijn talent te laten schitteren. Ze helicoptert
boven het team en bevestigt of stuurt bij waar nodig. Het geeft haar een
enorme voldoening als ze het team ziet schitteren, genieten en groeien.
#groeimotor

Jan Onze enige man in het gezelschap. Je vindt hem zowel op als naast de
planken. Daarnaast mag hij de financiële kant van het Creafant verhaal in
goede banen leiden. Als ontrafelaar gaat hij op zoek naar pijnpunten en
succesverhalen, de foutenspeurneus houdt alles gestructureerd bij tot de
rekening volledig klopt. #doorzetter

Annemie Ons moeke, de speedy gonzales van onze creatieve bende. Als
geen ander houdt ze het overzicht van onze stock, snelt ze van de ene winkel
naar de andere, selecteert ze met zorg het materiaal en beheert ze de loods
als een goede huismoeder.

Clara De coördinator van de begeleiders. Clara is kind aan huis. Sinds haar 16
jaar is ze al actief bij creafant, eerst als animator, later als freelancer en nu dus
als bezieler van de kriebelkampen. Ze draagt de begeleiders een warm hart
toe. Zo kunnen ze niet alleen bij haar terecht met praktische vragen, maar ook
als het even wat moeilijker gaat. #kansengever

Haike Positivo van nature en dit talent gebruikt ze dan ook graag om de
sfeer te optimaliseren. Ze houdt er van om alle workshops uit te proberen en
als ze er geen genoeg van heeft, gaat ze zelf als animator aan de slag. Verder
gaat ze met steden en gemeenten in overleg om mooie samenwerkingen te
realiseren. #positivo

Joyce Ook zij gaat al sinds haar 16 jaar op pad voor Creafant. Als stille helper
houdt ze er van om elk teamlid te helpen waar ze maar kan. Het is alsof ze
ons betoverd met een oase van rust en structuur. Een duizendpoot op vlak
van administratie, animatie en creatie. #groepsdier

Emily Onze nieuwste aanwinst, heeft al jaren ervaring in het jeugdwerk. Als
groepsdier vindt ze het belangrijk om alle neuzen in dezelfde richting te
hebben. Deze positivo is dan ook de geknipte persoon voor het ontwerpen
van onze promoposten. Dit talent zet ze ook volop in bij het coordineren van
kampen. #ja-zegger

HOE GAAN WE TE WERK?
•

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

•

THEMA:
De draaiboeken worden uitgewerkt volgens een door jullie gekozen thema. Dit thema
wordt doorgetrokken doorheen de volledige workshop.

•

AANBOD:
We voorzien een specifiek aanbod aangepast aan het ontwikkelingsniveau en de
interesses van de kinderen. Breng ons gerust op de hoogte indien er specifieke
wensen zijn, we houden er graag rekening mee.

•

LEEFTIJD:
Onze workshops zijn er voor alle leeftijden, tenzij
anders vermeld. We werken graag op maat, dus
geef ons gerust de specifieke leeftijdscategorie
door. Vraag ons gerust om advies indien je
twijfelt!
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AANBOD
Ons workshopsaanbod varieert van koken tot techniek. Voor iedereen wat wils! Hieronder
zie je alvast de categorieën, verder kan je meer info terugvinden.

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

Krijg je al keuzestress?
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SCHOOLAANBOD
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 pesten zullen aanpakken.

ESCAPE ROOM

Escape rooms, ze rijzen als paddenstoelen uit de grond.
Maar wist je dat je ze ook mobiel kan maken? Wij komen
naar jouw locatie met onze escaperoom. De ideale
teambuilding.

KLEUREN VAN DE

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.

REGENBOOG
RIDDERS EN
PRINSESSEN

ZINTUIGENCARROUSEL

GROENE
MAKE-OVER
Nieuw!

Heb jij wel al eens gedroomd dat je een echte stoere ridder
was of misschien een sierlijke prinses? In deze workshop
maken we samen onze eigen tuniek, we zorgen voor een
geldbeugeltje en een mooie kroon of helm. We gaan naar
huis met onze eigen kleertjes en worden de knapste ridder
of de mooiste prinses.
Hoofd, schouders, knie en teen...
Alle zintuigen prikkelen; zien, horen, voelen, ruiken,
proeven.
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?
Is jouw terrein aan een make-over toe? Ons team vol
creatieve duizendpoten komt het grondig onder handen
nemen. Samen met de kinderen gaan we aan de slag,
wedden dat je het binnenkort niet meer herkent?
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THEMADAG OP
SCHOOL
Nieuw!
VERJAARDAGSFEESTJES
Nieuw!

TALENTENWORKSHOP
Nieuw!

Werk je met een jaarthema op school, of ben je op zoek
naar een workshop die precies over het thema gaat waar
jullie nu mee bezig zijn? Contacteer ons dan, we werken met
veel plezier een workshop op maat uit.
Kinderen geven graag een feestje wanneer ze jarig zijn.
Maar er zijn een pak kinderen die hier uit de boot vallen
omdat ze noch de middelen, noch de ruimte hebben. Via
een samenwerking tussen de school, het OCMW en
Creafant vzw kunnen we deze kinderen misschien toch de
verjaardag van hun leven geven!
Samen met onze gediplomeerde talentencoach gaan we op
zoek naar wat voor verborgen schatten er allemaal in jouw
groep schuilgaan, en hoe ze elkaar kunnen versterken! Een
enorme meerwaarde voor elke groep!

THEATERINITIATIE Een interactieve vertelsessie, met als hoofdverhaal de
prinses en het ei. Ideaal voor kinderen van de kleuterklas
tot en met het tweede leerjaar. Zeker en vast een aanrader
voor scholen!
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CHEFKOKS
SPROOKJESKOKEN:

We gaan in de keuken aan de slag aan de hand van
bekende verhalen. Van de koekjes van Roodkapje tot een
peperkoeken huisje: we toveren vanalles op tafel!

Nieuwe inhoud!
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

Mama Mia! Heerlijk die Italiaanse keuken. Tiramisu, biscotti
of toch liever een echte ‘torta della nonna’?
Wij maken een heerlijke selectie met topproducten.

OP WERELDREIS:

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

Nieuwe inhoud!
START TO COOK

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!

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. Wij bewijzen het tegendeel!
We maken lekkere gerechten die smaken naar meer.

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?
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THEMAKOKEN

ZERO WASTE
KOKEN
Nieuw!
KOKEN UIT EIGEN
TUIN
Nieuw!
MOCKTAILS
Nieuw!

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.
Koken hoeft niet altijd voor afval te zorgen! Hier gaan we
creatief aan de slag met voedseloverschotten. Vanaf nu
gooi je thuis niets meer weg!

Altijd al gedroomd van een grote moestuin? Wij ook! Maar
wat moet je er dan planten, en wanneer groeit het? En wat
voor lekkers kan je er allemaal mee maken? Samen
verkennen we de moestuin!
Niets is beter dan een lekker drankje, toch? Hier worden we
echte mocktail-masters. Vanaf nu ben jij de held van elk
feestje!
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STEM
KLEUTERTECHNIEK
BIBBERROBOT
(LAGER)
PROFESSOR
KIEREWIET

LED CREATIES
(LAGER)

MAAK JE EIGEN
LAMP (LAGER)
KRIEBELBEESTJES

INSECTENHOTEL

VOGELKASTJE
MAKEN

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.
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.
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.
Hoe maak je een lamp? Creatief aan de slag met
recyclagemateriaal. Gaat er al een lichtje branden?
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 beestjes
in de natuur en maken daarna onze eigen wezens. Kriebel je
met ons mee?
Opgelet: deze workshop kunnen we enkel aanbieden tussen
april en september!
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!
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!
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FRUITPIANO

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

LEONARDO

Heb je altijd al bruggen of gebouwen willen ontwerpen zoals
een architect? Maar hoe weten we nu of een bouwwerk
stevig genoeg is? We leren allerlei trucjes en bouwen de
stevigste brug – uit pasta!

PASTAVINCI
Nieuw!
ZEEFDRUKKEN
(8+)
Nieuw!
CREATIEF MET
PALLETTEN

RECYCLAGEVOER
TUIG
ZENUWSPIRAAL

1,2,3 … CHEMIE!

De mooiste t-shirts of totebags, die maak je toch gewoon
zelf?! Hier leren we hoe we een patroon tekenen, uitsnijden
en zeefdrukken. We keren met onze eigen creatie terug naar
huis!
We gaan aan de slag met palletten. Denk: handschoenen,
zaagmachines, hamers, boormachines, spray paint en
spijkers. Je zal versteld staan wat we hier allemaal mee
kunnen maken! Je krijgt zelf de keuze of de kinderen in
groep een groot bouwwerk maken dat op de locatie blijft
(zoals een bank, tafel, speelhuisje e.d.) of dat ze een kleiner
bouwwerkje maken dat ze kunnen meenemen naar huis. De
kinderen komen met de ideeën, wij helpen met de praktische
uitwerking.
Als echte Leonardo Da Vinci's gaan we aan de slag en
bouwen we ons eigen voertuig uit recyclagemateriaal.
Iedereen gaat naar huis met een uniek exemplaar!
We gaan aan de slag met een ijzeren staaf, spijkers,
schroeven en een soldeerbout en maken een blitse
zenuwspiraal. Benieuwd wie de sterkste zenuwen heeft!
Als echte chemicussen gaan we aan het werk! We leren over
chemische processen terwijl we ermee experimenteren.
Laat je verwonderen door de verschillende chemische
reacties en wat we ermee kunnen maken!
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VERZORGING
KLEUTERSNOEZELEN &
KLEUTERYOGA

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?

MASSAGE &
KINDERYOGA
(LAGER)

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!

ZERO WASTE:
VERZORGING

Wist je dat je eenvoudig je eigen schoonheidsproducten kan
maken? Laat je verwennen met je eigen creaties.

KLEUTERYOGA
& ZEN
KNUTSELEN

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.
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ON STAGE
RADIO GOGO

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? Gedurende drie uur zijn jullie echte
radiopresentatoren. Wij zorgen 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?

IT’S MAGIC

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

HET
SWINGPALEIS

In teams nemen we het tegen elkaar op in een knotsgekke
'muziekquiz' waarbij de deelnemers liedjes raden, zingen,
dansen, ... en zoveel meer!
Plezier verzekerd!

TOPMODEL

Droom je van een modellencarrière? Hier leer je de kneepjes
van het vak! We geven alvast enkele tips: Grime, gekke
haarstijlen, stijlvolle outfits en een rode loper!
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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 wedstrijdje 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.

HAND-LETTERING
(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!

CARTOON TEKENEN
(LAGER)

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.

ZOUTDEEGCREATIES
(5-7 JAAR)

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 aub)

KEI-LEUK (LAGER)

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!

MINI-JUWELIER:

Aangepaste workshop voor elke leeftijd.
We zorgen steeds voor een gevarieerd aanbod aan zelfgemaakte juweeltjes! Armbanden, oorbellen, kettingen en
ringen: hier leren we het allemaal.

Nieuwe inhoud!
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RAAMTEKENEN
Nieuw!

TIE-DYE
Nieuw!
FLUO
Nieuw!

Dromen jouw ramen van een vrolijke make-over? Samen
zorgen we voor de vrolijkse ontwerpen die gegarandeerd
de aandacht trekken van elke voorbijganger!
(voorzie een locatie waarbij op ramen mag getekend
worden)
Altijd al eens het ontwerp van je eigen t-shirt willen maken?
We gaan aan de slag met textielverf, penselen en
elastiekjes. Nieuwsgierig naar het eindresultaat?
Verkeersveiligheid is belangrijk, maar zo’n gewoon
fluohesje kan wel wat creativiteit gebruiken. Samen pimpen
we ze met allerlei toffe technieken. Wedden dat je hierna
dubbel zo snel gezien wordt?
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CREATIEF MET THEMA’S: SPROOKJES
KRIKI IN HET
PEPERKOEKEN
HUISJE

Diep verscholen in een magisch woud staat een verrukkelijk
en kleurrijk hutje: het peperkoeken huisje van Kriki! Ga je
mee een kijkje nemen?

KRIKI IN DE
WONDERLAMP

Dompel jezelf onder in de dromen van duizend-en-éénnacht. Neem je vliegend tapijt en kom met ons mee, wie
weet komt jouw wens uit de wonderlamp echt uit!

HOCUS POCUS
KRIKIDOCUS

Laat je helemaal betoveren door magie en hocus pocus. We
brouwen toverdrank en leren de gekste spreuken. Keer als
een echte magiër naar huis!

KRIKI IN DE IJSTIJD

We flitsen onszelf terug naar de ijstijd. Wat viel er toen
allemaal te beleven? Kunnen ijspegels aan je neus
vastvriezen en bestonden mammoeten echt? Kom het samen
met ons ontdekken!

KRIKI DE
KRIANDERTHALER
KRIEKSE MYTHES

Welkom in de tijd van de eerste mens! We zwaaien met
knotsen en dragen een dierenvel als jas.
Griekse mythes kennen jullie misschien wel, maar hebben
jullie al gehoord van de Kriekse mythes? Deze week kom je
vanalles te weten over (half)goden, godinnen en het oude
Kriekenland!
Welkom in de prachtige wereld van de Inca’s en de Maya’s!
De bouwmeesters van prachtige tempels, uitvinders van
chocolade en professionals in het verfraaien van kleding...
Ontdekt Kriki Amerika... of is het toch Azië? Of komt hij
ergens anders terecht? Eén ding is zeker, hij trekt er opuit
met de boot en beleeft er onvergetelijke avonturen.
Horoscoop, kristallen bol, kaarten leggen… Kriki laat zijn
toekomst voorspellen in de wereld van de Zigeuners en
wagenspelers.
Kastelen, koningen en koninginnen, pruiken, goud en
feesten! Kriki komt terecht in de wereld van overvloed aan
eten, geld en dure kledij. Kom mee, en kijk je ogen uit!
De grote oorlog heerst wanneer Kriki aankomt in Ieper. Wat
zou hij allemaal meemaken in deze spannende tijden? Kom
het mee ontdekken!

TANTE KRINCA

KRISTOFFEL
KRILOMBUS
KRIKI DE
KAARTLEGGER
KRIKI KATORZE

KRIKI IN DE
VLAAMSE VELDEN
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HIPPIE KRIKI
KRIKI PHONE HOME

SCIENCE KRICTION

KRIKI IN DE
ZEVENDE HEMEL

Peace, Love and Kriki! Haal die bloemenkransen en discodansschoenen maar boven want deze week vieren we feest!
Is er leven op Mars? Hebben Ufo’s echt bestaan? En zitten er
dan buitenaardse wezens in die ruimtetuigen? Kriki
onderzoekt het allemaal!
Hoe ziet de wereld er binnen 100 jaar uit? Leven we dan op
de maan? Vliegen we dan allemaal met het vliegtuig naar
school, waar onze leraren dan vervangen door robots? Is dit
toekomstmuziek of blijft het science fiction?
Kriki komt al dromend terecht in de zevende hemel. Wat zal
hij daar allemaal kunnen verkennen? Raap je al je fantasie
samen en kom mee met ons!
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REISVERGOEDING
Bovenstaande prijzen zijn exclusief de reisvergoeding van de begeleiders.
Deze bedraagt €0,45/km.

KORTINGEN
Boekt u 2 workshops, dan krijgt u 2% korting.
Bij 3 workshops wordt dit 4%.
Vanaf 4 workshops krijgt u 6% korting op de totale prijs.

WAAR ZORGEN WIJ VOOR?
•

Uitgewerkt draaiboek

•

Betrouwbare begeleiders én hun verzekeringen

•

Het nodige materiaal

•

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

WAAR ZORGEN JULLIE VOOR?
•

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

•

Administratie betreft de inschrijvingen (fiscale attesten e.d.)

•

Verzekering van de kinderen en de locatie

•

Communicatie van de promo

•

Een deelnemerslijst met daarop de postcode, geboortedatum, naam en
voornaam van het kind. Onze organisatie is erkend en wordt gesubsidieerd in
het kader van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugden kinderrechtenbeleid.

•

Voorafgaand aan de workshop een geregelde update van het aantal
deelnemers + overzicht bijzondere aandachtspunten deelnemers. Allergieën
zijn erg belangrijk om te weten (niet alleen bij kookactiviteiten).
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We kijken uit naar een fijne en vlotte
samenwerking!

Wil je meer informatie, een workshop op maat of een gepersonaliseerde offerte?
Aarzel dan niet om ons te contacteren:

Joyce Merchiers
Algemeen workshopcoördinator
055/60.36.90
Joyce@creafant.be
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