Leuk voor kids!

VAN BROODJES BAKKEN TOT EEN ZANDTOVENA AR EN NOG VÉÉL MEER!

ook leuk:
spelletjes,
kippen, zandpr
et,
pony rĳden
en natuurlĳk
schmink!

WORKSHOP DÉCOPATCH

Versier een diertje, zoals een paard of

VOOR
JONG
EN OUD!

olifant, een hartje of een andere leuke
vorm met Décopatch! Ga aan de

slag met vrolijk Décopatch papier

in je favoriete prints en verlaat de

workshop met jouw eigen bijzondere

wo. 17, za. 20, zo. 21 augustus

WORKSHOP BEELDHOUDEN
& AMULET MAKEN

Jachtkamer

Kunstenaar Patrick (H)Artman helpt je op weg!

kunstwerk! www.atelierhupsakee.nl

WORKSHOP TIE-DYE
T-SHIRT VERVEN

Datum:

Tĳdstip:

10.30 - 12.00 uur

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met

Prĳs:

€ 10,45

Verf je eigen t-shirt (of tas) met tie-dye verf.

verschillende technieken. Het leuke van tie-dye
is dat het eind-resultaat altijd een verrassing

Locatie:

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Datum:

Dagelijks (m.u.v. zaterdag 20 augustus)

Tĳdstip: 10.30 - 12.00 uur
Locatie: Kinderweide
Prĳs:

€ 15,00 incl. t-shirt of tas

Geschikt voor kinderen van 6 - 14 jaar.

BAKKERS KLAAR? BAKKEN MAAR!

Onder leiding van onze molenaar Cees de Jong bak en
versier jij de lekkerste cupcakes, broodjes en
koekjes! www.molendevrĳ heid.nl
Tĳdstip:

Za. 20 en zo. 21 augustus

Locatie:

Kinderweide

Prĳs:

van 10.00 - 18.00 uur
Gratis

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Uit mergel kun je alles maken wat je wilt: hartjes,

auto’s, vlinders, huisjes, vissen, dino’s enzovoorts.
Na jouw deelname ga je naar huis met jouw eigen

kunstwerk of zelfgemaakte amulet en een ofﬁcieel

is! Na aﬂ oop ga jij met jouw unieke t-shirt naar
huis! www.kindercrea.net

Een amulet maken of beeldhouden in mergel?

EEN IJSJE SCOOR JE
BIJ IKSMELTVOORJOU!

Vanuit hun roze truck voorzien ze jou van heerlijk,
ambachtelijk bereid Italiaans ijs!

kunstenaarsdiploma, hoe cool is dat?! www.art-man.nl
Prĳs:

€ 7,50

Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

WORKSHOP ‘DE VERBORGEN
WERELD VAN KINDERTEKENINGEN’
Vera ten Brink geeft je een kijkje in de belevings-

wereld van je kind. Met iedere tekening vertelt een

kind onbewust wat hij of zij voelt of denkt... Stel je voor
dat je deze taal begrijpt en weet wat jouw kind jou

zonder woorden zegt. De workshop is voor kinderen
en ouders van kinderen. www.veratenbrink.nl
Datum:

wo. 17, vr. 19, za. 20 augustus

Locatie:

Jachtkamer

Tĳdstip:
Prĳs:

14.00 - 15.30 uur

€ 6,50

