
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN! 

Zondag 20 november 

 

Een organisatie van CC De Ververij,  

Bibliotheek Ronse & de Jeugddienst 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 november staan de kinderen opnieuw centraal                                                                     

tijdens Kunstendag voor Kinderen.  

CC De Ververij, Bibliotheek Ronse en de Jeugddienst organiseren opnieuw                                                                                        

boeiende en gevarieerde workshops voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  

Reservatie is verplicht want voor de meeste workshops geldt een max. aantal deelnemers.   

De activiteiten vinden plaats in CC De Ververij en in de Bibliotheek. 

Het onthaal is voorzien in CC De Ververij, Wolvestraat 37. 

 

    RESERVATIE: https://webshopronse.recreatex.be 

              055 23 28 01 – info@ccdeververij.be                                                                                           



Film ‘Boss Baby 2’  

Tim en zijn Boss Baby-broertje Ted zijn volwassen geworden en 

zijn elkaar uit het oog verloren. Tim is nu een getrouwde 

huisvader en woont samen met zijn vrouw Carol en zijn slimme 7-

jarig dochter Tabitha en baby Tina in een buitenwijk. Ted is de CEO 

van een hedgefonds. Maar een nieuwe Boss Baby met een 

vooruitstrevende aanpak staat op het punt hen weer bij elkaar te 

brengen. 

 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

Tijdstip: 11u-12u45 

Inschrijven verplicht - max. 80 deelnemers 
 

 

Instrumenten over de hele wereld - Workshop door Dieter Van obberghen  

Stap mee in de wereld van muziek - zonder woorden en 

gedachten, maar enkel en alleen met dat wat er is - klank, geluid, 

trilling en alles wat we voelen tintelen. 

 

Dompel onder in dit klankenbad. Voel de beweging van je 

lichaam en volg die… wil je liggen, dan leg je je neer; wil je zitten, 

dan zet je je recht; wil je zingen, dan zing je; wil je dansen, dan dans je… niets moet en alles 

mag. Ervaar deze unieke vredevolle muziekbeleving, in onze wereldse omgeving. 

 

Leeftijd: 0 tot 12 jaar 

Tijdstip sessie 1:  14u-15u: 0 tot 2,5 jaar (met ouder) 

Tijdstip sessie 2:  15u-16u: 2,5-6 jaar (zonder ouders) 

Tijdstip sessie 3:  16u-17u: 6-12 jaar (zonder ouders) 

Inschrijven verplicht - max. 15 kinderen 

 

 

Met muziek en dans de wereld rond / Knutselen - Workshop door Hanne Biesemans 

 

Wil je zelf een muziekinstrument maken? En met muziek 

experimenteren? 

Hoog-laag, luid-stil, kleurrijk en fel … 

 

 



 

Leeftijd: voor creatievelingen van 4 tot 10 jaar 

Tijdstip sessie 1:  14u-15u30 

Tijdstip sessie 2:  15u30-17u 

Inschrijven verplicht - max. 12 kinderen 

 

 

Kamishibai & Expressie - Workshop door Muzische Workshops 

Tijdens een Workshop Kamishibai & Expressie gaan we aan de 

slag met dit kleine, Japanse verteltheatertje. Via verschillende 

verteltechnieken brengen de kinderen samen met een 

professional de kracht en magie van het verhaal tot leven. 

Vervolgens gaan zij creatief en expressief aan de slag. De 

thema’s die aan bod kwamen tijdens het verhaal krijgen op een 

speelse manier vorm en kleur.  

Kom genieten van verhalen op hun best! 

Leeftijd: voor kleuters 3+ en hun ouders 

Tijdstip sessie 1:  14u30-15u30 

Tijdstip sessie 2:  16u-17u 

Inschrijven verplicht - max. 12 kinderen 

 

Mysterieuze Curieuzeneuze Monsters - Workshop door Thrill 

We duiken in boeken en komen van alles te weten over 

monsters: lieve, stoute en ook wel hele bijzondere. Heeft jouw 

monster misschien tien ogen, scherpe tanden, vleugels, 

klauwen… En kan hij zwemmen, vuur spuwen of misschien wel 

breakdancen? We knippen uit schuimrubber ons curieuze 

monster en drukken met een echte inktrol, drukinkt en vooral 

veel fantasie. 

Fantasierijke kennismaking met druktechniek. 

Leeftijd: 4 tot 6 jaar  

Tijdstip: 14u30-16u30 

Inschrijven verplicht - max. 15 kinderen 

 

 

 

 



Met muziek en dans de wereld rond / Muziek en dans - Workshop door Greet Heyse 
 

Zin in avontuur? 

We gaan op ontdekkingstocht met een rugzak vol instrumenten 

en leuke muzikale spelletjes.  

We dansen samen, puffen onder de Sahara-zon, verpozen bij 

prachtige schelpen, sluipen door de jungle… 

 

 

Leeftijd: voor avonturiers van 4 tot 7 jaar (ouders kunnen de sessie meevolgen) 

Tijdstip sessie 1:  14u-14u45 

Tijdstip sessie 2:  15u-15u45 

Tijdstip sessie 3:  16u-16u45 

Inschrijven verplicht - max. 12 kinderen  
 

Ouder-kind circus - Workshop door De vliegende mier 

Gek op circus? Orianne geeft met plezier een circus initiatie voor 

kinderen én hun mama of papa. 

 

 

 

 

Leeftijd: voor kinderen van 3 tot 6 jaar en hun ouder 

Tijdstip sessie 1:  14u-14u50 

Tijdstip sessie 2:  15u-15u50 

Tijdstip sessie 3:  16u-16u50 

Inschrijven verplicht - max. 10 kinderen  
 

Sleutelhangers/oorbellen maken - Workshop door Lélé 

 
Ontwerp je eigen unieke sleutelhanger of oorbellen met speciaal 

papier. 

Eerst teken je alles op dit papier. Daarna gaat het de oven in en 

krimpt alles. Nu nog enkel een ringetje erdoor en tadaaa! 

 

 

 

Leeftijd: 6 tot 9 jaar  

Tijdstip: 14u-15u30 

Inschrijven verplicht - max. 20 kinderen 



Stenen versieren - Workshop door Lélé 

 
Kies een leuke steen en versier deze met een leuke boodschap. 

De steen kan je zelf houden, cadeau doen aan iemand die je kent 

of achterlaten voor iemand die je niet kent! 
 

 

 

Leeftijd: 6 tot 9 jaar  

Tijdstip: 15u30-17u 

Inschrijven verplicht - max. 20 kinderen 

 

 

Afrikaanse Dans - Workshop door Muzische Workshops 
 

Voel het ritme van de aarde. 

Tijdens een workshop Afrikaanse Dans planten we onze voeten 

diep in de grond en geven ons over aan het ritme van de aarde. 

We schudden onze heupen los en we bouncen op en neer. Door 

de herhaling van de bewegingen laten we energie door ons 

lichaam stromen. De Afrikaanse dance moves werken heel bevrijdend. 

 

“Nobody cares if you can't dance well. Just get up and dance.” - Dave Barry 

 

Leeftijd: 6 tot 9 jaar  

Tijdstip sessie 1: 14u-15u 

Tijdstip sessie 2: 15u-16u 

Inschrijven verplicht - max. 15 kinderen 

 

 

Later word ik kunstenaar  - Workshop door Thrill 
 

Wat is een kunstenaar? Iemand met een snor en een penseel in 

de hand of iemand met eeuwigdurende verfplekken op zijn 

broek? Kleuters gaan op zoek naar de persoon achter de 

kunstenaar en wapenen zich met penseel, kleurpotloden en krijt 

om zichzelf te transformeren tot artiest. Tekenen met 

superlange armen of schilderen op muziek, alle kunstdisciplines 

komen aan bod zodat ze er helemaal hun eigen ding mee kunnen doen. Zo komen ze te 

weten wat er achter kunst schuilt, maar vooral ook in zichzelf en in de wereld. Laat die 

fantasie maar stromen! 



 

Leeftijd: 6 tot 9 jaar 

Tijdstip: 14u-16u30 

Inschrijven verplicht - max. 15 kinderen 

 

 

Start to DJ - Workshop door DJ School & Academy  

Ben jij de volgende Dimitri Vegas & Like Mike? Ontdek het 

tijdens deze kids DJ-workshop. Onder begeleiding van een 

ervaren DJ-leraar leer je het DJ-vak kennen. 

Een DJ workshop waarin de kinderen hun eerste stappen zetten 
in de DJ wereld. In onze DJ workshop leren we de kids 
kennismaken met de laatste nieuwe multimediaspelers. 

Een leuke sessie waarin ze zelf aan de slag kunnen met hun favoriete muziek.  

Leeftijd: 9 tot 12 jaar 

Tijdstip: 14u-17u 

Inschrijven verplicht - max. 12 kinderen 

 

 

Songwriting - Schrijf je eigen lied - Workshop door Muzische Workshops 

Tijdens de workshop Songwriting schrijf je onder begeleiding van 

een ervaren singer-songwriter een eigen lied. We starten met 

een korte maar krachtige brainstorm over de boodschap die we 

willen overbrengen. Daarna gaan we aan de slag met 

verschillende technische aspecten zoals opbouw van een 

songtekst, rijmschema’s, melodielijnen, stemgebruik, … We 

kunnen een eigen tekst schrijven op een bestaande melodie of we creëren een hele nieuwe 

compositie. Op het einde van de workshop laten we elkaar onze zelfgemaakte hits in 

wording horen! Grijp jouw kans en wie weet word jij de nieuwe nummer 1 in onze hitlijsten!  

Leeftijd: 10+ 

Tijdstip: 14u30-17u 

Inschrijven verplicht - max. 12 kinderen 

  



 

ALLE WORKSHOPS VOLZET? GEEN PROBLEEM! 

ER ZIJN OOK WORKSHOPS MET VRIJE INLOOP 

Doorlopend deelname mogelijk: 14u30-17u30 

 

 

Stift en schrap - Workshop door Creatief schrijven 

In Stift en Schrap vertrekken we van krantenartikelen om ze te 

schrappen en om te vormen tot een leuk gedicht. Op die manier 

schrijven we samen onder actuele poëzie. Want schrijven is 

schrappen! 

 
 

 
Airbrush tattoo - Toeters en belle 

 
Wil jij ook zo’n coole tattoo?  
Toeters en belle zet de mooiste, stoerste, tijdelijke tattoos. 

 
 

 

 

 

 

Grime - Sophie Veys 

 
Elfen, dieren, superhelden of prinsessen … Grime Sophie tovert 

kindersnoeten om tot sprankelende plaatjes! 

 
 
 
 
 

 

Knutselen en spelen met de Jeugddienst 
 

Samen met de Jeugddienst kan je kunstige wintertaferelen 
knutselen met allerhande materialen.  
 
Minder creatief aangelegd? Leef je uit met de reuzenspellen: 
vier op een rij, mikado …! 



 

PRAKTISCHE INFO 
 

Alle inschrijvingen gebeuren via de Webshop: 

https://webshopronse.recreatex.be 

055 23 28 01 - info@ccdeververij.be 

Wolvestraat 37/002, 9600 RONSE 

 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  

Er is geen opvang voorzien voor en na de workshops waarvoor de kinderen zijn 

ingeschreven!                                                 

Elke (groot)ouder blijft verantwoordelijk voor zijn / haar (klein)kind(eren). 

 

 

 
Tijdens Kunstendag voor Kinderen worden foto’s 
genomen van de activiteiten en de deelnemende 

kinderen. Het is mogelijk dat we deze mooie beelden nadien 
gebruiken voor diverse publicaties. Indien je hier bezwaar 
tegen hebt, gelieve de organisatie of de fotograaf aan te 
spreken, zodat we hier in de mate van het mogelijke rekening 
mee kunnen houden. Meer info: info@ccdeververij.be   
 
 
 

Eten & drinken 
 

De bar is doorlopend open vanaf 12u30. 

   

Crêpouz met hartige galettes en zoete crêpes,  

voor de kleine honger én de grote honger vanaf 12u30.  

Poffertjes vanaf 14u! 
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