
Who are 
You lutra lutra  

20u   
Peut-être 
Demain

Optredens

    Interactieve workshops
  Doorlopend Randanimatie

Optredens
    18u               



Vera’s kibbeltuin  5 tot 10  jaar  16u Waarom ben ik rood en gespikkeld? En 
waarom ben jij groen? Waarom is een tuin zo sprietig? Waarom heet ik pyamawants en 
niet steilkopje of pissebed? Niemand weet het antwoord en daarom kibbelen ze in Vera’s 
kibbeltuin. Een knutsel-en plantworkshop met vertelmomenten rond insecten.  

Natuurspel  7 tot 9  jaar  - 14u Doe eens het geluid van een slijmerige kikker 
na, luister naar de vogels, schud aan de bomen, ruik aan de bladeren, ...en probeer zoveel 
mogelijk puzzelstukken te verzamelen. Natuurspel is een uitdaging voor al je zintuigen!   
Voor 8-25 spelers  

Wat is Watt  10-15 jaar - 14u  Wat weet jij over energie bij je thuis, op school, 
in je vrije tijd, in de wereld, ...? Vind met je groep de juiste antwoorden op de vragen en 
verzamel de energietrofeeën die je naar de overwinning leiden! Voor 10-25 spelers 

Aardige voeten vanaf 16  jaar  - 16u 4 gezinnen uit het Noorden en 4 
gezinnen uit het Zuiden proberen in hun levensbehoefte te voorzien. Maar voor alles wat 
ze consumeren is een hoeveelheid aardoppervlakte nodig. Maak kennis met de ecologische 
voetafdruk.  Voor 8-25 spelers    

Huis op het spel - vanaf 16  jaar  - 16u Vervul je geheime opdracht door 
antwoorden en tips te vinden over de thema’s koopgedrag, afval, energieverbruik, vervoer, 
water, verwarming, ...wie als eerste erin slaagt zijn opdracht te vervullen, wint het spel!  
Voor 4-12 spelers 

Vegetarisch broodbeleg Met een beetje creativiteit maak je zelf naar eigen 
smaak je broodbeleg. EVA vzw helpt je graag op weg!

Energiefiets & windmolen - Goed voor het milieu én je fysiek! Kom zelf trappen en maak 
muziek! Een creatie van studenten aan KaHO St-Lieven en VTI Aalst
Grime - Als schminkster reist Kaat gans België rond om te grimeren. Met haar decor, eigen 
ontwerpen en schmink steelt ze de harten van kind en volwassene. www.kaatlannoo.be
Keramiek - Draai samen met Ignace Verhoeven je eigen potje en neem je kunstwerkje 
mee naar huis!  - Voorstelling mooncup - ecologisch menstrueren - Educatieve 
tentoonstelling - Mos-cartoons  - Groene boekenhoek - Ontdek een gamma aan milieu-
educatieve kinderboekjes en kom luisteren naar bewustmakende verhalen zoals het verhaal 
van Peter Selie, de vegetarische draak! - Spelen met Ieps. www.ieps.be - Voorstelling 
Armejun -  Een verlaten dorp in de Spaanse hoogvlakte. Hier bouwt PicoTronco vzw aan 
een verblijf waar jongeren en groepen terechtkunnen voor kampen, bezinningen, time-
out projecten, vorming enz...We laten jullie graag kennismaken met dit verborgen stukje 
geschiedenis en het leven in al haar eenvoud. - Voorstelling JNM en EVA vzw - Spelen 
allerlei - springkasteel, aardbal, reuzenjenga, touwtrekken, ....
 


