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6 DOETIPS MET KINDEREN

1. Voor alle grote mensen vanaf 6 jaar

‘Carrousel des moutons’ is de nieuwe voorstelling van D’irque & Fien. In deze voorstelling zie je een piano die een eigen 

leven begint te leiden, ontelbare schapen en een bezem als trapeze… D’irque & Fien combineren de power van circus en 

de directheid van straattheater in deze voorstelling zonder woorden.

‘Carrousel des moutons’ is een creatie van Dirk Van Boxelaere en Fien Van Herwegen.

T/m zondag 10 april 2011 

info over tournee: 03 235 04 90 (Thassos) en www.dirque.com (http://www.dirque.com/) 

2. Voor kunstzinnige gezinnen

De formule Bozarsundays wil kinderen op een vlotte manier laten kennismaken met kunst en cultuur. De activiteit voor het 

gezin vindt elke zondag vanaf 10 uur plaats en start met een ontbijt in gezinsverband. Vanaf 11 uur zijn er kunstzinnige 

workshops voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De ouders hebben op hun beurt de keuze tussen een klassiek concert, een 

bezoek aan een tentoonstelling of een film.

T/m zondag 19 juni 2011, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

Info: www.bozar.be (http://www.bozar.be) 

3. Steen goed

Kinderen kunnen bij Atelier Steengoed terecht voor een heel uniek feest. Ze gaan aan de slag met verf en penseel of 

mozaïektang en tegeltjes... Ze maken een écht kunstwerkje, een leuk aandenken. De kinderateliers zijn geschikt voor 

kinderen van 8 t/m 12 jaar. Ze duren ongeveer 2 uur en komen op 15 euro per kind (servies beschilderen op 16,50 euro). 

Materiaal, drank en lekkers inbegrepen. Er is keuze uit vier verschillende feestjes : mozaïek, servies beschilderen, 

schilderen op canvas, knutselfrutsel.

Info: http://steen-goed.be (http://steen-goed.be/) 

4. Speciale band tussen kinderen en paarden

Het is belangrijk dat kinderen op een gezonde manier leren omgaan met hun gevoelens. Paarden vormen een uitstekend 

hulpmiddel in dit proces. De redenen waarom ouders voor paardencoaching kiezen, zijn sterk uiteenlopend. Sommige 

ouders merken zelf op dat hun kinderen veel rustiger zijn in aanwezigheid van paarden of dieren in het algemeen en 

zoeken daarom het antwoord op hun vraag in paardencoaching. Info: www.equiboost.com (http://www.equiboost.com/) 

5. Elektronische speurtochten in Technopolis

Bezoekers die opteren voor een meer gestructureerd bezoek, kunnen nu – voor amper 1 euro extra – hun vrij bezoek aan 

Technopolis uitbreiden met een elektronische themarally langs 15 interactieve opstellingen. Het enige wat je ervoor nodig 

hebt, is een elektronische sleutel om je te begeleiden. Je kunt kiezen uit drie speurtochten. Het eerste is het TQ-parcours, 

het test je technische knobbel en is ook geschikt voor kinderen. Met het Gezondheidsparcours, geschikt vanaf 12 jaar, zoek 

je uit of je al dan niet gezond leeft. De Natuurkunderally neemt al wie 14 jaar of ouder is mee op een speurtocht langs 15 

fysica-experimenten. Info: www.technopolis.be (http://www.technopolis.be/) 

6. Vliegbrief!

Elke maand schrijft Vlieg een brief. Een brief met de leukste tips! Zo weet je wat er allemaal te doen is. Een leuk toneel, 

het leukste park van het land,...Nog niet ingeschreven voor de Vliegbrief? Doe het nu!

Op deze website kan je ook veilig surfen: je vindt er geen akelige of vreemde dingen en er is geen reclame. Wel zijn er 

spelletjes, filmpjes, kleurtekeningen, leestips en hééél erg veel uittips! Op UiTmetVlieg.be vind je de meest volledige 

vrijetijdsagenda voor Vlaanderen en Brussel voor kinderen tot en met 12 jaar. Info: www.uitmetvlieg.be 

(http://www.uitmetvlieg.be/) 
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