
  Themaweken Ministages 

week 1 Bij de brandweer Top Supporter Gekend van TV Mini Moni 
02/7-06/7 Tuu-ta-tuu-taa,… Een brand op de 

Kids' Days? Waar moet er geblust 
worden? Een kat in de boom? Geen 
nood: we bellen snel de brand-
weer! Pas maar op dat je niet nat 
wordt deze week! 

Het WK Voetbal in Rusland is begonnen 
en we maken ons klaar om volop te 
supporteren voor onze Rode Duivels. 
Hoedjes, vlaggen, slingers, banners,… 
supporterklaar? Dan maken we tijd 
voor sportieve activiteiten (en uiteraard 
een potje voetbal af en toe!) 

We laten ons door jouw favoriete TV-
programma's inspireren voor spelen en 
knutselwerkjes, zang- en dansmomenten. 
We testen je kennis, zorgen voor een vleug-
je spanning en beleven samen de grootste 
avonturen. 

Wil je zelf eens als animator functi-
oneren? Samen met de animators 
denken jullie na over de opbouw 
van jullie spel, de inkleding die erbij 
past, … Als test spelen jullie,  
je eigen spel! 

week 2 Tutti Frutti Music Marathon Ontdekkingsreizigers: USA Plastic Lab 
09/07-13/07         
(-11/07) 

Meneer Banaan en mevrouw Aard-
bei bereiden ons voor op een avon-
tuur doorheen Tutti Frutti, het pa-
radijs vol fruit en groentjes! Spelen-
derwijs leren we al hun vrienden en 
familie kennen. Deze week smaakt 
vast naar meer! 

Een muzikale week waarin de ene mu-
zieksessie de andere niet is: dansmara-
thons, zangwedstrijden, nieuwe dansjes 
en quizzen over je favoriete baysbands 
en musicals wisselen elkaar in snel tem-
po af. 

We ontmoeten filmsterren uit het glamou-
reuze Hollywood en rijden tot diep in de Far 
West waar Indianen ons meer tonen over 
hun leefgewoontes. Onderweg testen we 
typische Amerikaanse sporten zoals base-
ball en basketbal, aangemoedigd door en-
thousiaste cheerleaders.   

PET-flessen, botervlootjes, zakjes, 
yoghurt potjes, … vormen de basis 
van onze kunstprojecten deze 
week. We plakken, knippen en we-
ven, nieten en schilderen tot we 
alles verwerkt hebben tot magnifie-
ke knutsels! 

week 3 Over de regenboog Wat nu, professor? Ontdekkingsreizigers: België Balkampioen 
16/07-20/07 Aan het andere eind van de regen-

boog wacht ons een grote pot 
goud. Maar wat nog meer? Een-
hoorns en prinsessen? Dwergen en 
kabouters? Stap mee in een fanta-
siewereld waar alle dromen wor-
den waar gemaakt. 

Observeren, experimenteren en op-
nieuw proberen. We wanen ons echte 
wetenschappers deze week. Onze her-
senen worden heel wat op proef ge-
steld door onze Animators! 

We staan bekend om lekkernijen als  choco-
lade en  wafels, maar er valt zoveel meer te 
ontdekken over België. Maak kennis met 
onze plaatselijke beroemdheden en legen-
den, schilder zoals Magritte en Rubens en 
ontdek de bekendste Belgische stripfiguren. 

Een weekje voor balsportfanaten. 
Hockey, basket, voetbal, trefbal, 
netbal … Sportiviteit en samenspel 
staan centraal! Zin? De bal ligt in 
jouw kamp! 

week 4 Emoji Time Ghost Stories Komen eten! Samen Sterk 
23/07-27/07 Wanneer ben jij blij, boos, bang, 

verdrietig …? Laten we ons zelfs 
eens binnenstebuiten keren en 
vorm en kleur geven aan onze ge-
voelens met de hulp van emoji's! 
Een week vol knipogen en dikke 
duimen ;-) !  

Geesten bestaan in alle vormen en ma-
ten. Ze hebben elk hun eigen verhaal. 
De ene is ons ook wat beter gezind dan 
de andere,... Maak je klaar voor een 
spannende week waarbij je zelf uitzoekt 
welke geest graag hulp heeft of wan-
neer je best rent voor je leven! 

Warm die polsen op, bind je schort goed 
om, want deze week wordt er geroerd, ge-
sneden, geshaked, gemixt en gekookt. Ten-
slotte wordt er vooral veel geproefd, want 
wie maakt er de lekkerste hapjes, shakes of 
dessertjes klaar? 

We dagen je graag uit in sport en 
spel en met creatieve activiteiten 
op onze Kids' Days. Deze week leg-
gen we echter het accent op team-
building en samenwerken! Je staat 
er deze week dus nooit alleen voor! 
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week 5 Kwikkie & De Prinses Jumanji Klussers  Let's Dance 
30/07-03/08 Onze Kwikkie is zeer droevig. Hij ont-

moette een mooie prinses en werd dol- 
en dolverliefd op haar. Zij heeft echter 
geen oog voor hem, want hij is maar 
een kikker! Helpen jullie hem mee haar 
hart te veroveren? 

Wat als we een magisch spelbord zouden 
vinden en alle pionnen, hindernissen, 
monsters en puzzels een levensgrote 
vorm aannemen? Je hebt geen keuze, het 
spel moet gespeeld worden! 

Elke dag werken we aan een nieuw pro-
ject waarvoor we de handen uit de 
mouwen steken. Handige Harry's en 
Harriettes vinden zeker hun gading tij-
dens deze week waarin we aan de slag 
gaan met de nodige werktuigen!  

Iedereen kan dansen, je moet het enkel 
even laten zien. Geniet van elke move die je 
maakt, aangeleerd door onze stoere danse-
ressen! Samen maak je ook een choreogra-
fie en leer je elkaar de coolste dansmoves. 

week 6 Doe-Da-Dino! MegaModieus Het Rad van Fortuin Ontdekkingsreizigers: Japan 
06/08-10/08 Een teletijdmachine, een gekke profes-

sor en … KNAL! Honderd miljoenen 
jaren reizen we terug in de tijd op zoek 
naar dinosaurussen! 

Samen met de Animators onderzoeken 
we de laatste modetrends. We re-stylen 
onze kapsels, maken decoraties om onze 
kamers smaakvol verder in te richten en 
gaan aan de slag met kleurrijke wol en 
parels voor de leukste accessoires.  

Het Rad van Fortuin bepaalt deze week 
alles. Wat we gaan doen, met welk ma-
teriaal, wie er in je team zit en wie er 
mogelijk wint of verliest. De opties zijn 
eindeloos. Wij wensen je alvast veel 
geluk! Draaien maar! 

Japan staat bekend om zijn hoogtechnologi-
sche snufjes en gadgets, maar wat weet jij 
nog meer over dit Oosterse land? Sushi, 
manga, origami, sumo worstelen … wat 
hebben de Animators nog voor ons in pet-
to? 

week 7 Superhelden De Verkleedkoffer Curieuze Speurneuzen Klussers 2.0  
13/08-17/08 
(-15/08) 

Echte superhelden nemen je mee op 
hun geheime missies. Het wordt dus 
een  spannende week waarin we tes-
ten of jij klaar bent om toe te treden 
tot de wereld van eerste klasse super-
helden. 

Hou jij ervan je te verkleden? Ben je graag 
heel even iets of iemand helemaal an-
ders? Duik mee in onze verkleedkoffer en 
stel je zelf open voor alle mogelijke werel-
den die deze week voor je kunnen open-
gaan. 

Een week vol enigma's, geheime codes 
en raadselachtige speurtochten. Jullie 
worden bijgestaan door ons team van 
Animators, maar gebruik niet te snel al 
jullie hulplijnen! 

Sssst! Uiterste concentratie graag! Hier 
wordt serieus gebouwd, gelijmd, geknut-
seld en getimmerd. We maken het je graag 
moeilijk deze week! 

week 8 Zeemeerminnen en piraten Rond-de-tafel Hits voor Kids! Kunstgalerij 
20/08-24/08 We wagen ons op de wilde zee waar 

torenhoge golven ons hopeloos doen 
verdwalen. We doen beroep op zee-
experts om te kunnen overleven: stoe-
re piraten en prachtige zeemeermin-
nen. Sturen ze ons echter wel altijd in 
de goede richting? 

We stappen terug in de tijd van legendari-
sche koningen en koninginnen. Dappere 
ridders beschermen de inwoners van het 
land en verdedigen het in internationale 
tornooien. Maak je klaar voor de strijd en 
moge de beste winnen! 

Dansen, shaken, grooven, … op de laat-
ste nieuwe hits. Dit doen we met ge-
voel, finesse en vooral veel plezier! Op 
het einde van de rit is er een grote 
show waar jij je moves kan showen. 
Danzzz for your life! 

Als ware kunstenaars toveren we prachtige 
tekeningen op papier en scheppen we origi-
nele creaties. We werken samen naar een 
tentoonstelling toe.  

week 9 Dieren Manieren Crea-Tof! Sportopolis The Selfie Challenge 
27/08-30/08 We kruipen in de huid van onze favo-

riete dieren. We worden brullende 
leeuwen, kakelende kippen, behendige 
aapjes of kronkelende slangen. Opge-
past dus voor de stropers en jagers 
deze week! 

Kan jij je geen leven voorstellen zonder 
uren verf- en knutselplezier? Heb je wel 
nood aan enkele nieuwe creatieve uitda-
gingen? Dan verrassen wij je graag elke 
dag met een nieuwe opdracht! 

Sportopolis, is de stad waar elke burger 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
sport, want sporten is gezond! Vind jij 
dat ook? Schrijf je dan snel in voor een 
weekje "sporten-tot-je-er-bij-neer-
valt"! 

Wie vertrekt er nu nog op vakantie zonder 
Smartphone en Selfie Stick? Wij dagen je 
deze week uit met de meest knotsgekke 
selfie-opdrachten! Met of zonder fototoe-
stel, op vreemde plaatsen, met zoveel mo-
gelijk, ondersteboven, een heus zelfpor-
tret? We maken er een spel van! 
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