
GRATIS TOEGANG

DE KINDERBROUWERIJ 
LIGT OP HET RENINGELSTPLEIN 

IN RENINGELST

OPENINGSUREN
zaterdag en zondag

(van krokusvakantie tot herfstvakantie)
van 14u tot 18u30

ZOMERATELIER OP ZATERDAG
Vanaf 3 juli t.e.m. 28 augustus

Doorlopend en vrij in te stappen tussen 14u en 17u
Fabriek Artistiek, Bric-à-brac, circusatelier,...

Contact en inschrijvingen: info@kinderbrouwerij.com
www.kinderbrouwerij.com

SPEELHUIS
FAMILIEKROEG

THEATER 
ATELIER

ZOMER
in de Kinderbrouwerĳ  

KAMPJES 2021

Bushcraft
Categorie: Bushcraft / natuur
Lesgever: Lot Brutsaert, Emiel Goens 
  en gastlesgevers
Thema:   Bushcraft / survival

Overleven in de natuur, dat is wat bushcraft letterlijk 
betekent. Ben je gepassioneerd door de natuur, wil je 
kennismaken met primitieve overlevingstechnieken of 
wil je ook wel eens zelf vuur leren maken? Dan is dit 
driedaags kampje misschien iets voor jou. Er is voor 
elk wat wils: we trekken de natuur in, proberen bepaal-
de overlevingstechnieken uit en laten ons van onze            
creatiefste en handigste kant zien. Bovendien gaan we 
zelf ook aan de slag om onze eigen buitenmaaltijd te 
brouwen! Tot bij het kampvuur!. 

Activiteit:     Bushcraft / survival
Leeftijd:       9 tot 12  jaar  
       Max. 15 kinderen 
Periode:      zomervakantie  
Datum:       Maandag tot  woensdag  05/07  tot     
                   07/07 van 9.30 u tot 16 u.
                           Vooropvang 8 u. , naopvang tot 17 u.
Meebrengen: Picknick  + voldoende water + 
  aangepaste kledij (lange broek + 
  regenkledij +  wandelschoenen)
Locatie:  De Kinderbrouwerij
  Reningelstplein 5a, Reningelst

                            
  

INSCHRIJVEN KAMPJES VIA POPSJOT



Filmkamp

Categorie: Film / Het Lichthuis
Lesgever: Seppe Van den Broeck / Timo van Oost
Thema:   Film en beeld

Ben jij gebeten door cinema? Maak je graag filmpjes? 
Schrijf je graag verhalen? Kruip je graag in de huid van 
je favoriete filmsterren? Zit er een regisseur in jou ver-
borgen? Het Lichthuis is op zoek naar creatieve kinderen 
om deze zomer een nieuwe productie op poten te zetten. 
Maak je eigen scenario, speel mee in je eigen film en 
schitter ten slotte op de rode loper van de grote première! 
Onder leiding van Het Lichthuis leer je alle kneepjes van 
het filmvak.

Activiteit:     Film en beeld
Leeftijd:       9 tot 13  jaar  
       Max. 15 kinderen 
Periode:      zomervakantie  
Datum:       maandag tot vrijdag  12/07  tot 16/07  
                   van 9 u. tot 16 u.  
  Vooropvang 8 u. , naopvang tot 17 u.
Meebrengen: Picknick  + voldoende water 
Locatie:  De Kinderbrouwerij
  Reningelstplein 5a, Reningelst
Toonmoment:     laatste dag kamp 15 u op vrijdag
  
                            
  

Meneertjes en mevrouwtjes
 
Categorie: Fabriek artistiek
Docent:  Waso Vanden Broeck + Juliette Osteux
Thema:  Crea en theater

Een week op reis doorheen de allermooiste kinderver-
halen. Van een zonnig bezoekje op de boerderij van het 
Rode Kippetje, langs de boomhut van Jip en Janneke 
,naar het duisetre Hol vanVos en Haas. In dit kamp maken 
jonge kinderen kennis met klassiekers uit de kinderlite-
ratuur maar ook met bijzondere uitgaves van de andere 
kant van de wereld. Vanuit het verhaal leven ze zich in, in 
knotsgekke avonturen en gaan ze creatief aan
de slag met woord en beeld ! 

Activiteit: Een mix van toneel, beeldend werk en
  media afgewisseld met leuke speelmomenten  
  in de weide van de kinderbrouwerijsite  
Leeftijd:                6 tot 8 jaar  (leerjaar 1/2/3/4) 
  Max. 15  kinderen 
Periode:  zomervakantie  
Datum:    Maandag tot vrijdag 02/08 tot 06/08    
  van 9 u 00 tot 16 u 
  Vooropvang 8 u. , naopvang tot 17 u.
Meebrengen:	 Picknick	en	hervulbare	drinkfles,										
  speelkledij
Locatie:   De Kinderbrouwerij
  Reningelstplein 5a, Reningelst

     

Wat een stuk!
 
Categorie: Fabriek artistiek/ Theaterkamp
Docent:  Pieter Meuleman 
Thema:   Wat een stuk!

Samen met regisseur en dramadocent Pieter Meuleman 
werken we aan de hand van speelse improvisatie- en 
bewegingsoefeningen aan een stuk(je) theater. 
We vertrekken zoveel mogelijk vanuit jullie creativiteit en 
talenten en stellen spelplezier centraal. Trek alvast kledij 
aan waarin je vrijuit kan bewegen en een hoed waarin je 
gedachten kunnen fladderen.

Activiteit: Improvisatie en theater
Leeftijd:  9 tot 12 jaar  (leerjaar 3/4/5/6 ) 
  Max. 15 kinderen 
Periode: zomervakantie
Datum:   Maandag tot vrijdag 26/07 tot 30/07 
    van 9 u 00 tot 16 u 
  Vooropvang 8 u. , naopvang tot 17 u.
Meebrengen:	 Picknick	en	hervulbare	drinkfles	
  meebrengen /speelkledij
Locatie:  De Kinderbrouwerij
  Reningelstplein 5a, Reningelst
Toonmoment:     Laatste dag kamp 15 u op vrijdag
    


