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Speeldorp 
 
Met ons speeldorp willen we een pakket van animatie aanbieden die 
elke leeftijd, van kleuters tot volwassenen, kan boeien. Er is een 
uitgebreid aanbod van doe-activiteiten, knutselactiviteiten en je kan 
genieten van animaties, circus- en goochelshows. 
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ACTIEVE WORKSHOPS 
(alle workshops rond circus, 1 tot en met 4, kunnen samengevoegd worden zodat dit met minder 
begeleiders begeleid kan worden. In dat geval is er veel minder materiaal) 
 
1) Jongleerhoekje:  

Bij de jongleerworkshop kan je aan de slag met jongleerballetjes, jongleerringen en 
jongleerkegels.  
Bij deze workshop kan je opteren om jongleerballetjes mee te geven met de deelnemers zodat 
ze thuis nog verder kunnen oefenen.  
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2) Het circushoekje:  

De kinderen kunnen vrij oefenen met een uitgebreid assortiment van kleine circusmaterialen. 
Hierbij zijn er steeds ervaren circuslesgevers aanwezig die de kinderen/ouders uitleg geven, 
motiveren en de coolste trucjes aanleren.  
Je kan er leren gooien met een diabolo, een bordje op jouw vinger draaien, zwaaien met vlagjes 
en zotte trucjes leren met de flowersticks.  
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3) Het evenwichtshoekje:  

Leer je evenwicht te bewaren op ons parcours, een groot succes bij kleuters en jonge kinderen, 
een slackline, de eenwieler, ballopen, tonlopen, verschillende soorten pedalo’s, steltlopen en 
rolla bolla.
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4) Fiets je rot:  

We maken een parcours, afhankelijk van de beschikbare plaats, dat je kan afleggen met een 
mini-fiets, een mini-tandem, ezyroller of een balance bike. Hiervoor is een vlakke ondergrond 
noodzakelijk. 
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5) Mega-zeepbellen:  

Leer de grootste zeepbellen maken. Voor de jongste kinderen/kleuters zijn er materialen 
voorzien om op een gemakkelijke manier mooie zeepbellen te maken. 
Optie: grote badeend met ingewerkte zeepbellenmachine als decoratie. Bij de grotere projecten 
is het inbegrepen.  
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6) Workshop piramides maken:  
Leer van onze acrobaat toffe kunstjes om samen met je papa te doen of een leuke piramide 

met je vriendjes. 
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CREATIEVE WORKSHOPS 
 
1) Knutselactiviteit:  

We voorzien knutselactiviteiten naar de wensen van de klant. Als je hiervoor opteert, kan ik jullie 
enkele voorstellen doen waaruit je kunt kiezen of we maken iets op maat. 
 
2) Buttons maken  

De kinderen kunnen een tekening kleuren of een eigen ontwerp maken. Daarna maken we er 
een button van die ze op hun kledij kunnen spelden. 

 
3) Workshop ballonplooien 

Je leert op korte tijd enkele basistechnieken van ballonplooien en gaat na enkele minuten al 
naar huis met een zelfgemaakte ballon. 
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4) Workshop goochelen 

Op korte tijd leer je enkele spectaculaire goocheltrucjes. 

 
5) Workshop jongleerballen maken 

Maak je eigen jongleerballen en leer er daarna mee jongleren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Auto-bord:  

Een groot bord, in de vorm van een bestelwagen, waarop je naar hartelust kan tekenen.  
(geen extra begeleiding nodig) 

 

 



Speeldorp, als het leuk moet zijn! 11 

LEKKERE WORKSHOPS 
 
1) Zelf suikerspinnen maken:  

De kinderen kunnen zelf aan de slag om suikerspinnen (onder begeleiding) te maken. Wedden 
dat de suikerspinnen nog beter gaan smaken! 
 

 
2) 

Snoep- of fruitworkshop:  

Indien jullie hiervoor opteren doen we enkele voorstellen. 
 

 
3) 
De 

sapjesfietsen 
Leuk om je eigen smoothie te trappen. We hebben 2 fietsen. 

 
 
 

RANDANIMATIE 
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1) Grime-stand:  
Kinderen dromen van prinsessen, clowns, tijgers en zoveel meer! Om hun dromen even waar te 
maken halen we onze grimeerdoos boven en laten we hun dromen werkelijkheid worden! 

 
2) Ballonplooier  
Op een leuke manier toveren we een ballonnetje om in een indrukwekkend beestje, hoedje, 
armbandje.... Alles voor een glimlach! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Goochelaar  
De leukste trucs die onder je neus gebeuren. Verbazing verzekerd. 
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4) De magische diabolo 
We verbazen uw gasten met originele trucjes met de diabolo. 

 

 
 
5) Meneer De Eend – zeepbellen 
Een opvallende badgast met zwemvliezen nodigt samen met zijn badeend iedereen uit om 
reuzenzeepbellen te maken.  
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DE SHOWS 
 

1) Caravan magic 

Onze caravan is gezellig ingericht als een mini theaterzaal. De kinderen/ouders worden 
uitgenodigd om plaats te nemen op de tribune voor een spectaculaire goochelshow. 
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2) Circusshow ‘Hoger’ 

'Hoger' is een interactieve circusshow waarbij de kinderen totaal verwonderd naar kunnen kijken 
en ook actief mogen deelnemen. 

Kan het nog hoger? Ja, het kan nog hoger! Onder luid geroep van de kinderen proberen we 
telkens hoger en hoger te gaan. 

De hoofdingrediënten van deze show zijn jongleren, diabolo, eenwieleren, ballonplooien en rolla 
bolla. 

 

 
3) Vuurshow 

Een interactieve vuurshow met onder andere fakkels, vuurspringtouw op een eenwieler en nog 
veel meer vuur.  
Deze act wordt gebracht met een grote dosis humor. 
Je kan thuis alles nog eens uitproberen met het risico dat je een verbrand kapsel oploopt of je 
wenkbrauwen kwijtspeelt. Wie ben ik om je dit te verbieden? 
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ONZE KLANTEN 

                

                    

 

                   

 

                                    
 

                  
 
 

                                                         
 
 

                                              
 
 

                                                                       
 
        

                                                              


