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Praktisch:   

! Inschrijven voor de kerstworkshops kan vanaf nu door een mail te sturen naar 

info@talentenzolder.be.  

! Inschrijven voor de zomerkampen kan enkel via mail info@talentenzolder.be 

+ wouter@klimber.be (dit is voor de zekerheid als controle omdat de mails niet 

altijd toekomen op het adres van de Talentenzolder) vanaf zaterdag 7 

december 10u .* 

(al wie voordien mailt om in te schrijven krijgt geen plaatsje.) 

Vermeld in uw mail volgende zaken: 

- Kampnummer 

- Voor- en familienaam 

- Geboortedatum 

- Adres 

- Telefoonnummer  

! Je kan enkel jouw eigen kinderen inschrijven. Dus vriend(inn)en worden 

ingeschreven door hun eigen ouders. 

! De inschrijving is pas definitief wanneer je een bevestigingsmail gekregen 

hebt van ons. 

*Mail adressen worden niet bewaard op wouter@klimber.be 

 

KERST 

De crea namiddagen gaan telkens door van 13u30 tot 16u30.  

Er is mogelijkheid tot opvang van 13u tot 17u. 

De kostprijs voor een crea namiddag bedraagt € 20. 

In de prijs zit het materiaal, de begeleiding, een hapje en een drankje. 

Maandag 23 december  Knopenmannetjes 
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Vrijdag 27 december  Lichtslingers 

Maandag 30 december  Ballenspelletje 

Vrijdag 3 januari   Kerstkunst 

 

ZOMER 

Opvang: elke dag vanaf 8u en tot 17u. 

- KAMP 1: Crea- en kookkamp (1ste tot en met 6de leerjaar) 

6 t.e.m. 10 juli 2020 van 9u tot 16u30.  
Max. 16 deelnemers 

 

- KAMP 2: Crea- en kookkamp (1ste tot en met 6de leerjaar) 

13 t.e.m. 17 juli 2020 van 9u tot 16u30. 
Max. 16 deelnemers 

 

- KAMP 3: Themakamp kleuters (Kleuters °2014-2015-2016) IGOR DE 

STIPPELKAMPIOEN (thema olympische spelen) 

20 t.e.m. 24 juli 2020 van 9u tot 16u. 
Max. 16 deelnemers 

 

- KAMP 4: OCR en creakamp (1ste tot en met 6de leerjaar) 

10 t.e.m. 14 augustus 2020 van 9u tot 16u30.  

 In samenwerking met OCR Houtland. 
Max. 18 deelnemers 

 

- KAMP 5: Crea- en kookkamp (6de leerjaar + middelbaar onderwijs) 

17 t.e.m. 21 augustus 2020 van 9u tot 16u30 
Max. 10 deelnemers 

 

- KAMP 6: Crea- en kookkamp (1ste tot en met 6de leerjaar) in Hollebeke 

6 t.e.m. 10 juli 2020 van 9u tot 16u30. 
Max. 16 deelnemers 

 

- KAMP 7: Crea- en kookkamp (1ste tot en met 6de leerjaar) in Hollebeke 

13 t.e.m. 17 juli 2020 van 9u tot 16u30. 
Max. 16 deelnemers 



                                  De Talentenzolder – Eve Dewaele – 0473/59 16 64 
                                Praktijk voor kinder- en jongerencoaching, bijles en creatieve workshops 
 

 

Verloop: 

KAMP 1, 2, 6 en 7: Kook- en creakamp lager onderwijs 

 Kamp 6 en 7 gaan door in Hollebeke. 

VM: koken – ’s middags eten we alles op 😊 

NM: knutselworkshop – zie workshops onderaan! 

Op het einde van de week volgt een receptie voor ouders/familie. 

 

KAMP 3: Themakamp KLEUTERS – IGOR DE STIPPELKAMPIOEN 

Combinatie van crea en beweging! 

Op het einde van de week houden we olympische spelen samen met de 

ouders/familie en volgt een podiumceremonie. 

 

KAMP 4: OCR en creakamp 

OCR = Obstacle Course Racing. Er wordt dus intensief geoefend op het parcours 

in combinatie met conditie, kracht en techniek. (bv. Viking of spartacus runs) 

Er wordt gewerkt in 3 groepen waarbij elke groep ook elke dag creatieve 

activiteit aangeboden krijgt. 

De kinderen worden voorbereid op een OCR wedstrijd waar we als groep 

naartoe zullen gaan. (Normaal gezien de zaterdag/zondag die volgt) 

 

KAMP 5: Kook- en creakamp middelbaar onderwijs (+ 6de leerjaar) 

De jongeren kiezen zelf hun gerechten die ze willen koken. We stellen een 

boodschappenlijst op en doen samen boodschappen. 

In de namiddag volgt een creaworkshop. 

Op het einde van de week kunnen ouders/familie genieten van een 3-gangen 

menu. 

Kostprijs: 
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KAMP 1, 2, 5, 6, 7: € 165. 

Inbegrepen: ingrediënten, maaltijd, materiaal, koekje/fruit en 

drank + kookboekje.  

KAMP 3: Per halve dag € 16 (week € 80), per dag € 24 (week € 120) 

      Inbegrepen: materiaal, koekje/fruit en drank. 

      Warme maaltijd € 3 per dag.  

KAMP 4: picknick € 150, met warme maaltijd € 165 

  Inbegrepen: materiaal, koekje/fruit en drank, professionele  

Begeleiding en aanvullende verzekering. 

 

Crea-workshops TORHOUT 

Maandag 06/07 
Letterlampje 

Maandag 13/07 
Werken met lino 

Maandag 10/08 
Newtonpendel  

Maandag 17/08 
Boekbinden 

Dinsdag 07/07 
Creatief met 
porselein 

Dinsdag 14/07 
Fietswiel pimpen 

Dinsdag 11/08 
Houten robot 

Dinsdag 18/08 
Creatief met 
porselein 

Woensdag 
08/07 
Caleidoscoop 

Woensdag 15/07 
Creatief met 
friscostokjes 

Woensdag 12/08 
Knikkerspel  

Woensdag 19/08 
Portomonneetje  

Donderdag 
09/07 
Decoupage 
kunst 

Donderdag 16/07 
Mixed art 

Donderdag 13/08 
Windwijzer  

Donderdag 20/08 
Creatief met 
lijmpistool 

Vrijdag 10/07 
Bloemenhanger 
haken 

Vrijdag 17/07 
Marjonet 
 

Vrijdag 14/08 
Gezelschapsspel 

Vrijdag 21/08 
Servetten techniek 

 

Crea-workshops HOLLEBEKE 

Maandag 06/07 
Insectenhotel 

Maandag 13/07 
Dromenvanger 

Dinsdag 07/07 
Pompom-fun 

Dinsdag 14/07 
Kaders pimpen 

Woensdag 08/07 Woensdag 15/07 
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Stelten  Trofee  

Donderdag 09/07 
Zomerse windlichtjes 

Donderdag 16/07 
Upcycling met flessen 

Vrijdag 10/07 
Maskers  

Vrijdag 17/07 
Pixel hobby 
 

 


