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IN Z’N ELEMENT!

Z0 2 OKTOBER 2022

Bouw, zing, speel, 
brul, zwem, 

geniet … 
jij mee?
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Kinderbouillon 
Instituut voor Volkswarmte
Chef Canni en hulpkok Balie trekken van  
de kleine spruiten de lekkerste kinderbouillon.  
In het warme water van een inox melkkuip  
koken we kinderen zachtjes gaar tussen  
de soepgroenten. 

Maak je eigen limonade - Fien Raemdonck 
Maak je eigen limonade met eetbare kruiden en bloemen. We sluiten de 
workshop af met een limonadekransje waarbij je van elke limonade mag 
proeven. We voorspellen nu al een verbluffend smaakvolle ervaring.  
Nadien neem je je eigen siroop van 250 ml mee naar huis om na te genieten.

Waterbanen bouwen - Bouwsels
Schroef goten vast aan latten en vorm zo de basis van jouw bouwsel. 
Banen komen samen, worden weer gesplitst en zigzaggen. Doorgangen, 
kleidammen en kribben beïnvloeden de waterbeweging. 
De banen worden voortdurend getest, bijgesteld en zijn nooit af.

Zeemeerminzwemmen - Mermaid Lelie
Leer zwemmen als een zeemeermin met een échte zeemeerminnenstaart. 
Voor een half uurtje neemt Zeemeermin Lelie je mee in het water en leert je 
zeemeerminzwemmen.   
Let op, hiervoor heb je een zwembrevet Orka nodig.

Slotconcert – Zannemie en de bende 
Zannemie en de bende, dat zijn 5 muzikanten, een stuk of 10 instrumenten 
en hilarische, schattige, spannende liedjes voor het kleine en grote kind (in u). 
Om te luisteren. Om mee te zingen. Met de billen te schuifelen en wie weet 
wel een dansje te wagen. Kom om 17 u. naar het podium en sluit deze fantas-
tische dag al feestend af met hen!

Tijdsschema 13 uur 14 uur 15 uur 16 uur 17 uur
Fujin 
Brulrace
Kleurrijke gezichten
Reuzenbellen blazen
De Aardmannetjes 
Klei een aardmannetje of …
Maak je eigen speelgoedje  
in hout
Moestuinmadam
Bodemdiertjes
Waterdiertjes
Modderkastelen maken 
Modderput
Blotevoetenpad
Tikipad
Vuur maken met stenen
Figuurbranden in hout
Schrijven met licht
Later als ik groot ben -  
IJsberen
Duiktank
Zwemmen
Waterpistooltjes
Onderwatertentoonstelling  
50 jaar Olympos
Eendjes vangen
Onderwaterpuzzel
Zeeboenk - theater Froefroe 
Kinderbouillon
Maak je eigen limonade
Waterbaan bouwen
Zeemeerminzwemmen
Magische ontmoeting  
met Zeemeermin
Parachutegames
Schilderen met verf  
en bamboerietjes
Vurige kapsels en schmink 
Slotconcert Zannemie  
en de bende 

 Let op, voor de groene activiteiten dien je in te schrijven aan de infostand.



Kostprijs - 9 EUR voor kinderen,
 - 5 EUR voor volwassenen,
 - gratis voor kinderen jonger dan 2 jaar, 
 - UiTPAS met kansentarief: 1,5 EUR

Een bandje voor Supervlieg geeft je ook gratis toegang  
in het zwembad tot 18 u.  

Tickets en info: www.ccbelgica.be 

Zeker mee te nemen: 
 - Zwemgerief en handdoek voor als je nat wordt.  
 -  Drinkbus die je kan gebruiken aan  

onze waterstand en limonadeworkshop.
 - Je UiTPAS om punten te sparen.  

Reuzenbellen maken
Maak grote, dikke, lange … bellen en loop erachter 
om ze te kunnen vangen. Pure magie in de lucht! 
Buitenspelen was nog nooit zo fijn. 

De Aardmannetjes - Meneer Zee
Sprookjes kan je overal vinden, maar de 
spannendste, grappigste, gevaarlijkste sprookjes 
komen van onder de grond. Daar leven de 
aardmannetjes. Meneer Zee en Meneer Ha zijn 
gewiekste sprookjessprokkelaars die zelfs drie 
dagen met hun blote voeten in een pot willen gaan 
staan om er te vinden. 

Figuren kleien - Katrien Aerts
Klieder, rol, kneed, knijp en vorm je eigen aardman-
netje, ijsbeer of een eigen verzonnen fantasiefiguur. 
Alles kan in klei als je maar je eigen fantasie volgt. 

Maak je eigen speelgoedje in hout 
Jean-Pierre Provost
Zelf je eigen houten tol of houten fluitje draaien? 
Jean-Pierre leert je de knepen van het vak en helpt je om een mooi speelgoedje te 
maken op zijn draaibank. Net zoals ze dat vroeger deden.

De MoestuinMadam - Evelien Van Doorsselaere
Samen gaan we aan de slag om de allerstrafste 
‘zaadbommetjes’ te maken. Met aarde, gele klei en 
zaadjes maken we de gekste kleurrijke bommen. In 
de lente volgend jaar zal jouw tuin dan veranderen in 
een bloemenparadijs. Daarnaast gaan we ook aan de 
slag met natuurklei. Voor je het weet hebben we jouw 
natuurschatten in een aardig kunstwerkje gegoten.

Onderzoek bodem- en waterdiertjes - Bastion VIII
We vangen diertjes in het water en gaan op zoek onder hout, stenen en tussen 
bladeren naar kriebeldieren. Kom alles te weten over deze kleine beestjes!

Modderkastelen maken
Lekker vuil en vettig in de modder. Als je een zandkasteel al leuk vindt,  
ben je zeker fan van onze modderhoek. Tover met water en zand  

een prachtig kasteel tevoorschijn. 

Fujinn is feest
Fujinn bestaat uit grote klanksculpturen 
met een erg divers bereik, gaande van 
percussie tot snaar- en luchtinstrumen-
ten. De monumentale, complementaire  
instrumenten creëren een indruk- 
wekkende auditieve en visuele ervaring. 

Brulrace
Brul de longen uit je lijf en win! De driewielers reageren op geluid;  
hoe harder de coureur kan schreeuwen, hoe sneller hij gaat.  
Hoe meer mensen je horen, hoe meer mensen je zien.  
Hoe eerder je over de finish bent, hoe eerder je wint.

Kleurrijke gezichten - Toepeneuze 
Laat je gezicht onderdompelen in de magische wereld van  
de vier natuurelementen.

Workshop ‘Vuur maken’ 
Heel erg lang geleden hebben mensen ontdekt hoe je vuur maakt.  
Ze leerden dat het gevaarlijk was maar óók dat het heel nuttig was.  
Je kon je eraan warmen, er voedsel op bereiden én de wilde dieren 
waren er bang voor. Zou jij het ook kunnen zoals vroeger? 

Figuurbranden in hout - Tine Bergmans
Met een speciale pen kan je de mooiste figuurtjes branden in hout.  
Kies bij Tine een mooi figuurtje of verzin er zelf eentje. Je tekent het figuurtje 
over op een mooi stuk hout. Daarna brand je met de speciale pen, de lijnen in 
het hout en heb je een prachtig schilderijtje.

Vurige kapsels - Gezinsbond Dendermonde
Onze gekke kapsters nemen jouw coup onder de loep en zetten jouw haar  
in vuur en vlam. Natuurlijk niet echt, maar ze toveren wel de gekste,  
vurige kapsels tevoorschijn. 

Foto’s met trage sluitertijd
Met deze speciale fototechniek kan je met licht 
tekenen in een donkere ruimte en dat vast leggen op 
beeld. Experimenteer en kom zo tot originele foto’s.

Later als ik groot ben - Dendermondse IJsberen
Een meisje is met haar moeder in het zwembad.  
Ze fantaseert over wat ze later als ze groot is allemaal 
zal durven: een ijsbeer aaien, de tanden van leeuwen 
en tijgers poetsen. Een betoverend beeldverhaal op  
de steiger van de Dendermondse IJsberen. Droom jij 
ook van dingen durven? En durf je? Durf je het koude 
water in te gaan met onze Dendermondse IJsberen? 

De Duiktank
Neem een duik in onze duiktank onder begeleiding van professionals.

Gratis toegang tot Olympos 
Spring eens binnen in het zwembad en geniet van randanimatie zoals de 
onderwaterpuzzel, het viskraam en de tijdelijke tentoonstelling in de lockers.

Zeeboenk - Froefroe
Welkom aan boord en geniet van de zeelucht, proef het 
zout op je lippen, voel het rollen van het schip en zie het 
schuim hoog opspatten over de boeg. Laat je zeemijlen 
ver meevoeren over woelige baren en word meegezo-
gen in een duizelingwekkende maalstroom van vers 
verzonnen visserslatijn. 
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