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Een fonkelend familiefestival boordevol verrassingen op 
een groene locatie in hartje Grimbergen.

Tijdens Bos Op Stelten kunnen gezinnen met kinderen 
van 3 tot 12 jaar samen proeven van magisch mooie 
voorstellingen in openlucht, verrassende animaties 
voor jong en oud en vele creatieve workshops. Deze 6e 
editie van Bos Op Stelten wordt BEST BEESTIG, beloofd!

Ga op ontdekking door het prachtige Prinsenbos en 
laat je verwonderen door bijzondere boswezens, groot 
en klein. Overal ontdek je beestige acts, sfeervol 
straattheater en geestige animaties.
Er zijn uiteenlopende locatievoorstellingen voor 
diverse leeftijden maar ook (cre-)actieve, beeldende 
en/of spannende workshops voor 3-5, 6-8 of 9-12 jaar.
Als afsluiter zorgen de vreemde vogels van Cie 
Balltazar voor een lach op jullie gezicht tijdens de 
zotste kuren van Orkest Bazar.

Met meer dan 60 uiteenlopende voorstellingen, 
workshops, animaties en straattheater zal het 
Prinsenbos overspoeld worden door een golf van 
beestig / geestig plezier!

PRAKTISCHE INFO
Tickets & info:
www.ccstrombeek.be/podium/bosopstelten

Cultuurcentrum Strombeek 
Tel. 02 263 03 43 of tickets@ccstrombeek.be

Festivalticket: €10 - €9 (vriendenprijs)
geeft recht op deelname aan workshops, doorlopende 
animatie en voorstellingen

Bij aankoop van een festivalticket kan je deelnemen 
aan alle activiteiten voor jouw leeftijd. Wel best vooraf 
inschrijven voor voorstellingen en workshops want 
vol is vol. De dag zelf kan je tussendoor deelnemen aan 
de vele doorlopende activiteiten en animaties in het 
domein Guldendal en het Prinsenbos. Je kan ook kiezen 
om enkel en alleen de doorlopende activiteiten en 
animaties te beleven, de kinderen moeten ook in dat 
geval in het bezit zijn van een festivalpolsbandje.
Ouders dienen enkel een polsbandje aan te kopen 
indien ze - samen met hun kind(eren) - een voorstelling 
bijwonen.

Aankoop tickets en reservatie activiteiten:
Hoe ga je te werk?
STAP 1 
Koop je festivalpas telefonisch / via e-mail / via de 
website / aan het onthaal van Cc Strombeek of de dag 
zelf aan de kassa van het festivalterrein.

STAP 2
Reserveer voor jouw favoriete voorstelling(en) en/of 
workshop(s) via e-mail / telefonisch of aan het onthaal 
van Cc Strombeek. Reserveren kan vanaf DONDERDAG 
8 SEPTEMBER om 14u.

Openingsuren onthaal Cc Strombeek 
maandag: 14u - 17u 
dinsdag en donderdag: 14u - 19u30
woensdag en vrijdag: 10u - 16u

Kom met de fiets!
Met de fiets kan je tot vlakbij de ingang van het 
festivalterrein (Guldendal / MOT) geraken. Aan de 
ingang wordt een fietsenstalling voorzien, die bovendien 
gratis is! 

Parkeren:
In de straten rondom het Prinsenbos: Guldendal, De 
Merodestraat, Prinsenstraat, Diamantstraat, Parking 
Prinsenbos Sporthal, Parking School De Regenboog, 
Parking voetbalveld Ter Wilgen, Parking Fenikshof.

Openbaar vervoer: De lijn 230/231 (halte 
Triohofstraat), 821 (halte Hoge Steenweg).

Honger of dorst?
We voorzien enkele sfeervolle foodtrucks op het 
grasplein aan het Guldendal waar je terecht kan voor 
een hapje of drankje. Een hongertje voorafgaand aan 
het festival? Maak het jezelf gemakkelijk en lunch 
op het terrein vanaf 12u30. We voorzien zowel zoete 
lekkernijen als een hartige hap.

Met dank aan de foodtrucks

Belangrijke tips:
* Plan je programma niet te vol. Voorzie voldoende 

tijd tussen de verschillende activiteiten (reken 
de wandelafstanden in) om te genieten van 
doorlopende activiteiten en verrassende acts. 

*  Keuzestress? Het ideale programma bestaat uit: 1 
voorstelling + 1 workshop. 

 Tussendoor genieten van doorlopende animaties en 
acts + eindigen met de knallende slotact!

*  Zonnebril of regenjas? Check het weerbericht voor 
vertrek want de meeste activiteiten zijn buiten!

Een organisatie van:

Leeftijd:
Om de activiteitenpuzzel te vereenvoudigen, hebben we 
de workshops onderverdeeld in 3 leeftijdscategorieën: 
3-5 jaar, 6-8 jaar en 9-12 jaar. We vragen vriendelijk om 
niet onder de aangeduide minimumleeftijd te gaan.

Festivallocatie: 
Het familiefestival Bos Op Stelten vindt plaats in en 
rond het Prinsenbos in Grimbergen. 
Het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) 
– Guldendal 20, 1850 Grimbergen – vormt de 
uitvalsbasis. Hier bevindt zich op de dag zelf ook de 
infobalie en het ticketverkooppunt. Je kan hier vanaf 
12u terecht voor de aankoop van festivaltickets of 
om in te schrijven voor voorstellingen en workshops 
(waarvoor er nog plaatsen beschikbaar zijn).

De precieze locatie staat in deze brochure telkens 
vermeld bij de activiteit. We voorzien tenten of chalets 
op dezelfde plek bij regenweer (tenzij regenalternatief 
vermeld).

Ook het gemeentehuis, de cafetaria van het voetbalveld 
Prinsenbos, basisschool De Regenboog en het 
MOT maken deel uit van het festival. Hier kan je 
verschillende voorstellingen of activiteiten bijwonen. 
Begeef je tijdig naar de locaties voor de activiteiten 
waarvoor je inschrijft. Voor de meeste activiteiten 
wordt er verzameld aan verzamelpunten die duidelijk 
zichtbaar zijn en ook goed gemarkeerd zijn op het 
plannetje achteraan deze brochure.

Verzamelpunt 1 = Wintereik achter het MOT
Verzamelpunt 2 = Prinsenkasteel
Verzamelpunt 3 = Ingang aan het MOT
Verzamelpunt 4 = Voetbalveld
Verzamelpunt 5 = Basisschool De Regenboog
Verzamelpunt 6 = Sporthal
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Stok Paard Prins (3-8 jaar)
4hoog

Tromgeroffel! Klaroengeschal! Heldhaftige gevechten!
Gigantische kastelen. Prinsessen wakker kussen. 
Bruidsjurken.
Ware liefde. Romantiek. Welkom in de zoete dromen 
van STOK PAARD PRINS.
Een sprookjesachtige en humoristische voorstelling 
over avonturen beleven, proberen, falen en opnieuw 
proberen. Over zoeken naar liefde. En die vinden op een 
plek waar je het eerst niet had verwacht.
Eiland Prinsenkasteel / afspraak aan verzamelpunt 2 
= Prinsenkasteel / 14u en 16u30 / 3-8 jaar / duur 35’ 
max. 120 p (kinderen + ouders)

VOORSTELLINGEN
Voor alle voorstellingen kan je vooraf reserveren en dit raden we sterk aan. De dag zelf kan je met een polsbandje 
wel nog terecht bij voorstellingen waarvoor er nog plaatsen beschikbaar zijn. Een polsbandje aankopen of 
een laatste ticket bemachtigen voor voorstellingen of workshops kan de dag zelf aan het festivalonthaal 
in het Guldendal Grimbergen. Ook ouders die een plaatsje innemen in een voorstelling dienen een 
festivalpolsbandje aan te kopen.

De walvis is verdwaald (5-10 jaar)
Puurlain

Plompverloren ligt walvis op een rots. Ver weg, diep in 
het bos. Met een stem, zo dun als papier, snippert ze: 
‘het noorden kwijt..., de zee..., alles, ... iedereen weg.
Foetsie... foetsie... foetsie... verdwaald! Ik ben he-le-
maal verdwaald!’
Dit mobiel bakfietstheater is groots in zijn eenvoud en 
puurheid.
Prinsenbos / afspraak aan verzamelpunt 4 = 
Voetbalveld / 13u30, 14u30, 15u30 en 16u30 / 5-10 jaar 
duur 20’ / max. 70 p (kinderen + ouders)

Camping Koekoek (5-12 jaar)
Warmoes

Welkom op de verhalencamping van Merel: zet je 
comfortabel in één van onze strandstoelen en geniet 
van heerlijke dierenverhalen. Camping Koekoek zijn 
vier kijk- en luisterinstallaties die op charmante wijze 
worden begeleid door gastvrouw Merel. Je mag je 
verwachten aan een heerlijke mix van muziek, stem en 
ambachtelijke visuele hoogstandjes.
Basisschool De Regenboog / afspraak aan 
verzamelpunt 5 = De Regenboog / 13u30, 14u45, 16u
5-12 jaar / duur 60’ / max. 44 p (kinderen + ouders)

Baraque Future (7-12 jaar)
Theater Tieret

Trek uw schoenen uit en maak uw hoofd leeg, helemaal. 
In een betoverend decor op de ideale locatie in het 
groen fileren we met uiterste precisie al uw dromen, 
hersenspinsels, mijmeringen en verzuchtingen. “Want 
uw dromen moet ge koesteren, ze niet laten vervliegen 
maar koesteren en laten rijpen… En af en toe ’s nachts 
‘ns openzetten, dat ze wat kunnen verluchten en 
verversen.” 
Prinsenbos / afspraak aan verzamelpunt 1: Wintereik
13u, 13u30, 14u, 14u30, 15u30, 16u, 16u30, 17u / duur 20’ 
7-12 jaar / max. 30 p (kinderen + ouders)

Stok Paard Prins © Michiel Devijver De walvis is verdwaald Camping Koekoek Baraque Future
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Vertelling: Mormelmonsters (3-12 jaar)
Gemeentelijke Academie Grimbergen (afdeling Woord)

Beesten, schepsels, wezens, mythische dieren, vreemde 
creaturen… en alle andere Best Beestige Mormels. Wat 
vertellen ze? Wat maken ze mee? Hoe spreken ze? 
Van waar komen ze? Waar zitten ze? Wat eten ze? Kom 
luisteren naar hun poëtische avonturen! 
Verteltheater door leerlingen uit de afdeling 
Woordkunst-Drama van de Gemeentelijke Academie 
Grimbergen
Raadzaal MOT / Afspraak aan verzamelpunt 3 = Ingang 
MOT / 14u en 15u / 3-12 jaar / duur 30’ / max. 40 p 
(kinderen + ouders)

Slotact: Orkest Bazar (voor iedereen)
Cie Balltazar

Een circusact met drie muzikanten of zijn het drie 
circusartiesten die musiceren? Live muziek met 
contrabas, piano, trompet, sax, klarinet, fluit, ukelele 
en percussie verweven met jongleren, acro, evenwicht 
op ladder, slap touw, magie en veel meer. Een mobiel 
circus waar de interactie met het publiek altijd centraal 
staat. 
MOT / Guldendal / 17u30 / duur 35’ / voor iedereen

DOORLOPEND
Doorheen het Prinsenbos en op het centrale festivalterrein (Guldendal - MOT) kan je je laten verrassen door 
tal van acts en straattheater of kan je doorlopend aan de slag in diverse doe-animaties. Let op, ook voor het 
deelnemen aan deze instuifactiviteiten moeten kinderen een polsbandje hebben. Koop deze polsbandjes vooraf 
in Cc Strombeek (of op www.ccstrombeek.be) of de dag zelf aan het festivalonthaal, Guldendal Grimbergen. 
Begeleidende ouders hebben geen polsbandjes nodig voor het deelnemen aan doorlopende activiteiten of 
workshops, wel voor het bijwonen van voorstellingen.

Scubabianchi
Exoot

Een autobianchi Oldtimer, verbouwd 
tot een telegeleide elektrische auto 
mét aquarium, baant zich een weg 
door het Prinsenbos. Verwonder, 
bewonder en laat je verrassen. 
Wat er ook gebeurt, de goudvissen 
zwemmen vrolijk hun rondje.
Prinsenbos / rond de vijver / 13u30, 
15u en 16u30 / duur 30’
voor iedereen

Fold ‘n Fly
Circus Paljasso

Als alles niet zo geplooid loopt 
zoals je verwacht, dan zijn Mr. 
Wright en Mrs. Wrong van de partij! 
Met hun luchtvaartmaatschappij 
‘Insta Airlines’ fleuren ze de paden 
op. Tijdens een tussenlanding 
nodigen ze passanten uit om een 
‘short trip’ te maken. Ze bewegen 
hemel en aarde om te zorgen voor 
een goed gevoel, er vliegen dan 
ook regelmatig complimentjes in 
het rond.
Prinsenbos / rond de vijver / 14u en 
15u30 / duur 45’ / voor iedereen

Heer Ottfriedt den 
Draeckenhoeder
Stef Vetters

Draakenherder Heer Ottfriedt is met 
zijn draak op zoek naar een plaats 
om zich te vestigen.
Hij trekt op stelten door het bos 
met een hoge kar waarop zijn draak 
zijn nest vindt.. en vuur spuwt.
Prinsenbos / in de buurt van het 
Guldendal / 14u30 en 16u45
duur 45’ / voor iedereen

ScubabianchiSlotact: Orkest Bazar Heer Ottfriedt den Draeckenhoeder
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TetraTown
Restvorm

Kom op bezoek in TetraTown 
en je staat versteld van wat je 
allemaal met een melkpak (tetra 
brik) kan maken. Neem plaats in 
onze Tetra-strandstoelen onder 
de Tetra-parasol. Als je genoeg 
inspiratie hebt opgedaan, maak je 
je eigen hoed of pet, die je nog het 
hele jaar kunt dragen. Fashionable, 
duurzaam en helemaal eco-hip.
MOT / grasveld Guldendal 
doorlopend van 13u30 tot 17u30 
voor iedereen

Ridderlijke herinneringen
Spelotheek De Puzzel

Leg je aanwezigheid op deze 
beestige dag vast op de gevoelige 
plaat voor het nageslacht. Voor de 
accessoires en het decor zorgen 
wij alvast. 
MOT / grasveld Guldendal
doorlopend van 13u tot 17u30
voor iedereen 

Weven tussen kippengaas
Dienst Vrije tijd

Denk groot en maak samen een 
mega-constructie tussen de bomen. 
Een strookje hier, een stofje daar 
en het kunstwerk is klaar. Beestig 
toch?
Prinsenbos / dreef onder de bomen 
doorlopend van 13u tot 17u30 
voor iedereen

Knuffeltent
Dienst Vrije tijd

Graaf je onder in de zachtste 
knuffelberg die je ooit tegenkwam. 
Kom terug boven en duik weer 
onder. Ontdek de rust van stoffen 
vriendjes op een drukke festivaldag. 
Opgelet! Val niet in slaap, want dan 
mis je al de rest.
MOT / Guldendal / doorlopend van 
13u tot 17u30 / 3-5 jaar

Mobiele boerderij
Huppeldepup

Liever een knuffel-snuffel van 
een echt dier? Kom dan zeker de 
zachtheid testen van onze kippen, 
cavia’s en konijnen. Met wat geluk 
word je vriend met Slisse het 
schaap of Wonder de alpaca.
Prinsenbos / naast het voetbalveld 
doorlopend van 13u30 tot 17u30
voor iedereen

Kampvuurgerechtjes
Avontuurlijk natuurlijk

Omdat we van buitenspelen 
honger krijgen, zorgen we voor een 
tussendoortje. Gewapend met een 
stok bakken we een lekker hapje in 
een vuurschaal. Alles smaakt beter 
onder de blote hemel.
Prinsenbos / dreef onder de bomen 
doorlopend van 13u tot 17u30  
voor iedereen

Slinger
STAM

Bungelend aan een touw zweef 
je door de lucht een kriebelend 
buikavontuur tegemoet.
Prinsenbos / langs de vijver 
doorlopend van 13u tot 17u30
6-12 jaar

Grijpspelletjes
MonitorenOndersteuningsProject

Test je motoriek tijdens dit 
grijpspelletjesparcours: fijne vingers 
zorgen voor een zoete verrassing.
Prinsenbos / dreef onder de bomen 
doorlopend van 13u tot 17u30  
voor iedereen

Knuffeldiertjes
Spelotheek De Puzzel

Ook hier superveel knutsel-dier-
plezier met kleurrijke diertjes.
MOT / Guldendal / doorlopend van 
13u tot 17u30 / voor iedereen

Gekke natuurkapsels
Oscarcrew

De gekke kapsters van dienst 
nemen je coupe onder de loep. Je 
haar wordt niet geknipt, maar zeker 
en vast super geflipt! Elastiekjes, 
haarlak, spray en gel, zo leggen we 
je kapsel in een zot model.…
MOT / Guldendal / doorlopend van 
13u tot 17u30 / voor iedereen 

Zwaarden knutselen
Huis van het Kind

Welke ridder ben jij: een slimme of 
een avontuurlijke? Knutsel je eigen 
foam zwaard zodat je alle monsters 
op jouw pad kan verslaan. Je kan 
kiezen uit verschillende kleurtjes en 
wist je dat er zelfs glitters zijn? 
MOT / Guldendal / doorlopend van 
13u tot 17u30 / voor iedereen

TetraTown

Weven tussen kippengaas Mobiele boerderij

Gekke natuurkapsels

Kampvuurgerechtjes
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Guitige Gitaren
Gemeentelijke Academie 
Grimbergen (afdeling Woord)

Wandel rond in het park. Kijk met 
je oren! Hoor ik daar beestige 
gitaristen, verstopt in de natuur? 
Zoek je mee naar kleurrijke figuren?
Achtergrondmuziek door leerlingen 
uit de afdeling Muziek van 
de Gemeentelijke Academie 
Grimbergen. 
Prinsenbos / rond de vijver en 
Guldendal / verspreid over de 
namiddag / voor iedereen

Beestig (goed) smeedwerk
MOT

De smid is een echte dierenvriend. 
Eeuwenlang wordt ijzerwerk versierd 
met koppen, vleugels en klauwen. 
Vandaag gloeit het vuur in de 
smidse van het MOT. Tussen hamer 
en aambeeld verandert het ijzer van 
vorm. Kom regelmatig eens kijken, 
aan het eind van de namiddag 
komt de draak van het Prinsenbos 
misschien uit de vlammen 
tevoorschijn.
Smidse / Guldendal / doorlopend 
van 13.30u tot 17u / voor iedereen

Vanaf 3 jaar

Misbaksels uit de bakoven  
(3 tot 8 jaar + 1 ouder)
MOT

Als tijdens het bakken iets mislukt, 
spreken we van een misbaksel. De 
verwachtingen zijn anders dan het 
uiteindelijke resultaat...
Het woord ‘misbaksel’ staat ook 
synoniem voor ‘monster’, ‘gedrocht’ 
of ‘mormel’. Tijdens deze workshop 
gaan we opzettelijk ‘lelijke’ koekjes 
maken, die gelukkig wel nog heerlijk 
smaken!
MOT / onder de bogen / afspraak 
aan verzamelpunt 3 = MOT / 13u30 
en 15u30 / 3 tot 8 jaar / duur 60’
8k (vergezeld van 1 ouder)

GROENkapje?  
(3-5 jaar + 1 ouder)
Atelier Beeldende Kunsten Cc 
Strombeek

Hoe zou het sprookje van 
Roodkapje verlopen als ze in 
plaats van een rood een groen of 
ander gekleurd kapje van haar 
oma had gekregen? Op weg naar 
grootmoe geen wolf maar kikker 
was tegengekomen? Langs het pad 
een klavertje vier of een handvol 
spinazie bijeen had geplukt voor 
omoe? Verzin en vertel samen met 
je (o)ma / (o)pa een verhaal over 
GROEN-GEEL-ORANJE-kapje dat je 
op het einde mag meenemen in het 
mooiste groen of zelf gemengde 
kleur.
Afgebakend stukje Prinsenbos + 
tent / afspraak aan verzamelpunt  
1 = Wintereik / 13u30, 15u en 16u30
3-5 jaar / duur 45’ / 12k (vergezeld 
van 1 ouder)

Een vertel- en zoekwandeling: 
Dansende Bomen  
(3-5 jaar + 1 ouder) 
Hilde Maelstaf en Angela Dreher

Een leuk feestje, geestig en lekker 
beestig. Enkele bomen in het 
bos willen ook wel dansen en 
wild tekeer gaan zoals sommige 
beesten, maar ze hangen vast met 
diepe wortels. Hoe moet dat dan? 
Wie wil hen helpen en springt, 
loopt, danst of zingt graag? Wie is 
nieuwsgierig naar het verhaal van 
de Dansende Bomen? Kom maar 
mee!
Prinsenbos / afspraak aan 
verzamelplaats 2 = Prinsenkasteel 
14u en 16u / 3-5 jaar / duur 40’
15k (vergezeld van 1 ouder)

Constructies met Creatool
Oscarcrew

Breng je fantasie tot leven 
met houten basiselementen 
en verbindingsstukken. Met de 
veerkracht en souplesse van 
essenhout en het solide van ijzer 
creëren we op een speelse manier 
een draak, een kraan, katapult …
MOT / Guldendal / doorlopend van 
13u tot 17u30 / voor iedereen

Spelen uit de tijd toen de 
dieren nog spraken
Dienst Vrije tijd / MOT

Kom samen met ons touwtje 
trekken, tollen draaien, sjoelbakken, 
blikkenstappen, ringwerpen, 
boerengolf spelen… en heb je ooit 
al eens je sneakers geruild voor 
klompen?
MOT / Guldendal / doorlopend van 
13u tot 17u30 / voor iedereen

Constructies met Creatool

Spelen uit de tijd toen de dieren nog spraken
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WORKSHOPS
Voor alle workshops (onderverdeeld in 3-5j, 6-8j en 9-12j) kan je vooraf 
reserveren in Cc Strombeek en dit raden we sterk aan. De dag zelf kan je met een 
polsbandje ook nog terecht in workshops waarvoor nog plaatsen beschikbaar 
zijn. Aankoop van een polsbandje of het bemachtigen van de laatste tickets voor 
workshops kan de dag zelf aan het festivalonthaal in het Guldendal Grimbergen. 
Begeleidende ouders hebben geen polsbandjes nodig voor het deelnemen aan 
doorlopende activiteiten of workshops, wel voor het bijwonen van voorstellingen.
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Vanaf 6 jaar

Vallende Blaadjes  
(6-8 jaar + 1 ouder)
Atelier beeldende kunsten van Cc 
Strombeek

Blaadjes hier, blaadjes daar, 
blaadjes overal. We maken onze 
eigen vormen gebaseerd op de 
vallende blaadjes uit de natuur die 
we mooi vinden. Ook andere figuren 
uit het bos zoals eekhoorntjes, 
eikeltjes, paddestoelen... zorgen 
voor inspiratie. Met diverse 
tinten vilt creëren we broches, 
sleutelhangers of anders gadgets. 
Pimp yourself!
Prinsenbos / tent langs de vijver
13u30, 15u en 16u30 / 6-8 jaar
duur 45’ / 12k

Leutige letterbeesten  
(6-8 jaar)
Openbare bibliotheek Grimbergen

Waar zijn onze letters naartoe? 
In de buiken van de bosbewoners 
natuurlijk! 
Neem een duik in ons ABC en geef 
een geknipte letter met je beestje 
mee.
Guldendal / dubbele chalet / onder 
de bomen / 13u45, 15u15 en 16u45  
6-8 jaar / duur 30’ / 12k

Voederkopjes voor vogeltjes 
(6-12 jaar) 
Natuur en wetenschap

We vullen kopjes met een 
mengeling van vogelvoer en een 
stokje zodat de vogeltjes rustig 
kunnen gaan zitten terwijl ze 
knabbelen bij jou in de tuin of 
ergens anders. Als je wil, kan je je 
eigen kopje meebrengen.  
Prinsenbos / langs de vijver
13u30, 14u30, 15u30 en 16u30 
6-12 jaar / duur 50’ / 12k

Allemaal beestjes: fancy foamdiertjes en sssssuperzachte slangetjes Beestige ritmes Leutige letterbeesten Voederkopjes voor vogeltjesDe spuwvurende draak en andere vreemde wezens

De spuwvurende draak en 
andere vreemde wezens  
(3-5 jaar + 1 ouder)
Tamboeri

Er was eens een klein draakje dat 
zo bang was voor vuur, dat hij enkel 
maar water spuwde. Maar bang zijn 
is helemaal niet erg ontdekte hij, 
bang zijn is oké.
Op speelse manier duiken de 
kleuters niet enkel in de wereld 
van draken, trollen en andere rare 
wezentjes maar ook in de wereld 
van instrumentjes, muziek, stem, en 
veel beweging.
Afgebakend stukje Prinsenbos + 
tent / afspraak aan verzamelpunt  
1 = Wintereik / 13u30, 14u45 en 16u 
3-5 jaar / duur 60’ / 14k (vergezeld 
van 1 ouder)

Allemaal beestjes: 
fancy foamdiertjes en 
sssssuperzachte slangetjes 
(3-5 jaar + 1 ouder)
Dienst Vrije Tijd

Met zelfhardende, korrelige 
boetseerklei bekleden we bollen tot 
leuke dierensnoeten.  Een feestje 
voor de tastzin en een plezier voor 
het oog....
Giftig noch gevaarlijk! Deze vrolijke 
slangetjes zijn sssuperzacht en 
plooien zich in alle bochten voor 
jou. Kortom, het perfect huisssdier.
Guldendal / chalet / 13u30, 14u30, 
15u30, 16u30 / 3-5 jaar / duur 45’ 
10k 

Beestige ritmes  
(3-5 jaar + 1 ouder)
Make music percussion

Een knallende percussie-animatie 
die op een ludieke manier een mix 
brengt van Afrikaanse en westerse 
ritmes. Percussie-instrumenten van 
over de hele wereld nemen jullie 
mee op een ritmische wereldreis. 
Iedereen krijgt een eigen instrument 
en gaat letterlijk aan de slag. 
Prinsenbos / afspraak aan 
verzamelpunt 6 = Sporthal / 15u30 
3-5 jaar + 1 ouder / duur 50’ / 25k
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Allemaal beestjes: fiere 
leeuwtjes (6-12 jaar) 
Dienst Vrije tijd

Deze leeuw zegt “Wauw” in plaats 
van “Wrauw”. Zo trots is-ie op zijn 
kleurrijke en zachte manen. Met 
wol, verf en papier laat je hem 
brullen van plezier! 
Guldendal / dubbele chalet / onder 
de bomen / 13u30, 14u30, 15u30 en 
16u30  / 6-12 jaar / duur 45’ / 10k  

Allemaal beestjes: swingende 
pomponvogels (6-12 jaar) 
Dienst Vrije tijd

Swingen en shaken maar! Deze 
pomponvogels hebben de langste 
en soepelste dansbenen die er 
maar zijn.
Guldendal / dubbele chalet / onder 
de bomen / 13u30, 14u30, 15u30 en 
16u30  / 6-12 jaar / duur 45’ / 10k  

Misbaksels uit de bakoven 
(3 tot 8 jaar + 1 ouder) 
MOT

Als tijdens het bakken iets mislukt, 
spreken we van een misbaksel. De 
verwachtingen zijn anders dan het 
uiteindelijke resultaat...
Het woord ‘misbaksel’ staat ook 
synoniem voor ‘monster’, ‘gedrocht’ 
of ‘mormel’. Tijdens deze workshop 
gaan we opzettelijk ‘lelijke’ koekjes 
maken, die gelukkig wel nog heerlijk 
smaken!
MOT / onder de bogen / afspraak 
aan verzamelpunt 3 = MOT / 13u30 
en 15u30 / 3 tot 8 jaar / duur 60’
8k (vergezeld van 1 ouder)

Leren goochelen (6-12 jaar)
LOOK&SMILE  

De magie van goochelen zit 
soms in kleine details. Al eeuwen 
is de magiër een mysterieus 
symbool. Hier leer je de geheimen 
ontsluieren en hoe het is om 
even een magiër te zijn. De 
geheimhouding wordt nooit 
verbroken!
Prinsenbos / langs de vijver / 
13u45, 15u15 en 16u45 / 6-12 jaar /  
duur 40’ / 15k 

Kettingreactie (6-12 jaar)
Dienst Vrije Tijd  

Kettingreacties zijn overal om ons 
heen.
Een knikker rolt door een buis, 
tikt tegen een potje met balletjes, 
een autootje begint te rijden en 
duwt een mannetje omver… De 
mogelijkheden zijn oneindig. Kom 
meebouwen en laat je fantasie de 
vrije loop.
Prinsenbos / afgebakende zone 
afspraak aan verzamelpunt 6 = 
Sporthal / 14u, 15u en 16u
duur 45’ / 8k

Allemaal beestjes: fiere leeuwtjes Dierenlekkers Kettingreactie

Beestige ritmes 
(6-12 jaar + evt. 1 ouder)
Make music percussion

Een knallende percussie-animatie 
die op een ludieke manier een mix 
brengt van Afrikaanse en westerse 
ritmes. Percussie-instrumenten van 
over de hele wereld nemen jullie 
mee op een ritmische wereldreis. 
Iedereen krijgt een eigen instrument 
en gaat letterlijk aan de slag. 
Prinsenbos / afspraak aan 
verzamelpunt 6 =  Sporthal / 13u30, 
14u30 en 16u30 / 6-12 jaar + evt. 1 
ouder / duur 50’ / 50 (kinderen en 
ouders samen)

Dierenlekkers (6-8 jaar)
Gezinsbond Strombeek-Bever

Wist je dat je diertjes ook kan 
op smullen? Bereid (je voor op) 
diertjespannenkoeken en andere 
lekkere dierenfiguren.
MOT / zolder / afspraak aan de 
ingang van het museum / 14u en 
15u / 6-8 jaar / duur 45’ / 12k 
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Vanaf 9 jaar

Vreemde Vogels (9-12 jaar)  
Atelier Beeldende Kunsten Cc 
Strombeek

We maken een wonderbaarlijke 
vogel, puur vanuit onze fantasie. 
Hiervoor passen we meerdere 
technieken toe, met louter vijf 
basiskleuren plasticine. Een beetje 
magie, m.a.w. best beestig. 
MOT / onder de bogen (= overdekt) 
afspraak aan verzamelpunt 3 = MOT 
om 13u30, 15u en 16u30 / 9-12 jaar 
duur 45’ / 12k

Knusse Kurkdiertjes 
(9-12 jaar) 
Openbare Bibliotheek Grimbergen

Wat kruipt daar door het bos? Het 
is een kurkje op pootjes! 
Ontmoet onze kleine bosbewoners 
en maak je eigen knusse 
kurkvriendje. 
Guldendal / dubbele chalet / onder 
de bomen / 13u, 14u30 en 16u 
9-12 jaar / duur 30’ / 12k

Voederkopjes voor vogeltjes 
(6-12 jaar)  
Natuur en wetenschap

We vullen kopjes met een 
mengeling van vogelvoer en een 
stokje zodat de vogeltjes rustig 
kunnen gaan zitten terwijl ze 
knabbelen bij jou in de tuin of 
ergens anders. Als je wil, kan je je 
eigen kopje meebrengen.  
Prinsenbos / langs de vijver
13u30, 14u30, 15u30 en 16u30 
6-12 jaar / duur 50’ / 12k

Allemaal beestjes: fiere 
leeuwtjes (6-12 jaar)
Dienst Vrije tijd

Deze leeuw zegt “Wauw” in plaats 
van “Wrauw”. Zo trots is-ie op zijn 
kleurrijke en zachte manen. Met 
wol, verf en papier laat je hem 
brullen van plezier! 
Guldendal / dubbele chalet / onder 
de bomen / 13u30, 14u30, 15u30 en 
16u30 / 6-12 jaar / duur 45’ / 10k  

Allemaal beestjes: swingende 
pomponvogels (6-12 jaar)
Dienst Vrije tijd

Swingen en shaken maar! Deze 
pomponvogels hebben de langste 
en soepelste dansbenen die er 
maar zijn.
Guldendal / dubbele chalet / onder 
de bomen / om 13u30, 14u30, 15u30 
en 16u30 / 6-12 jaar / duur 45’ / 10k  

Beestige ritmes 
(6-12 jaar + evt. 1 ouder)
Make music percussion

Een knallende percussieanimatie 
die op een ludieke manier een mix 
brengt van Afrikaanse & westerse 
ritmes. Percussie-instrumenten van 
over de hele wereld nemen jullie 
mee op een ritmische wereldreis. 
Iedereen krijgt een eigen instrument 
en gaat letterlijk aan de slag. 
Prinsenbos / afspraak 
verzamelpunt 6 = Sporthal / 13u30, 
14u30 en 16u30 / 6-12 jaar + evt. 1 
ouder / duur 50’ / 50 (kinderen en 
ouders samen)

Leren goochelen (6-12 jaar)
LOOK&SMILE  

De magie van goochelen zit 
soms in kleine details. Al eeuwen 
is de magiër een mysterieus 
symbool. Hier leer je de geheimen 
ontsluieren en hoe het is om 
even een magiër te zijn. De 
geheimhouding wordt nooit 
verbroken!
Prinsenbos / langs de vijver 
13u45, 15u15 en 16u45 / 6-12 jaar  
duur 40’ / 15k 
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Kettingreactie (6-12 jaar)
Dienst Vrije Tijd

Kettingreacties zijn overal om ons 
heen.
Een knikker rolt door een buis, 
tikt tegen een potje met balletjes, 
een autootje begint te rijden en 
duwt een mannetje omver… De 
mogelijkheden zijn oneindig. Kom 
meebouwen en laat je fantasie de 
vrije loop.
Prinsenbos / afgebakende zone 
afspraak aan verzamelpunt 6 = 
Sporthal / om 14u, 15u en 16u
duur 45’ / 8k

Vilten (9-12 jaar)
Huppeldepup

Wist je dat Slisse het schaap ook 
zorgt voor de wol die je nodig hebt 
om te vilten? Vilten is een oeroude 
techniek waarbij de schubben van 
wol aan elkaar gaan haken tot er 
een nieuwe stof ontstaat. 
Prinsenbos / naast het voetbalveld 
13u30, 14u, 14u30, 15u, 15u30, 16u, 
16u30 en 17u / 9-12 jaar / duur 20’ 
8k 

Mollenspel (9-12 jaar)
Dienst Vrije Tijd

Deze attractie is gebaseerd op 
het Mollenspel uit de jaren ’80. 
De deelnemers (mollen) springen 
uit hun hol en proberen zoveel 
mogelijk ballen te verzamelen. 
Opgelet… In het midden staat een 
mollenjager die op de mollen hun 
hoofd slaat met een grote (zachte) 
hamer!
Prinsenbos / naast het voetbalveld 
13u30, 14u, 14u30, 15u, 15u30, 16u 
en 16u30 / 9-12 jaar / duur 30’ / 10k

Hoe word ik detective? 
(9-12 jaar)
LOOK&SMILE 

Wil jij eens proberen om een 
misdaad op te lossen? Maak 
gebruik van vingerafdrukken, DNA, 
bewijsmateriaal, geheime codes, 
speciale gadgets. Leer om de dief 
te betrappen met eenvoudige 
trucjes en zelf samen te stellen 
materiaal. 
Prinsenbos / langs de vijver 
13u30, 15u en 16u30 / 9-12 jaar
duur 40’ / 15k 
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Info & Tickets:
Cc Strombeek, Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek-Bever 
www.ccstrombeek.be/podium/bosopstelten 
tickets@ccstrombeek.be, 02/263 03 43


