
Ontdek je talent
De crea-ateliers laten kinderen op een speelse manier 
kennismaken met verschillende technieken en richtingen in de 
(kook)kunst. Ze willen kinderen prikkelen, laten samenwerken en 
laten ontdekken, goesting doen krijgen en impulsen geven om 
het plezier te bewaren van het creatief zijn. Kinderen krijgen er  
de kans om creatief te groeien en zo hun plaatsje te zoeken in  
de wereld van de (kook)kunst. 

Iedereen creatief! 
Onze crea-ateliers zijn gericht op kinderen met én zonder 
beperking. We vragen aan ouders om dit bij de inschrijving te 
melden! Samen met jou bespreken we de mogelijkheden op  
maat van je kind. 

Bereikbaarheid 
Alle ateliers vinden plaats in de jeugdlokalen Orphanimo!!, 
Koning-Albertlaan 29B, Lochristi. 

Gezonde en duurzame tussendoortjes 
Onze ateliers gaan voor duurzaam en bieden de kinderen 
een gezond en duurzaam tussendoortje aan. We vragen met 
aandrang om zelf geen andere tussendoortjes mee te brengen. 

Kunstacademie voor muziek en woord
Leef jij je liever creatief uit met een muziekinstrument?  Of trek je 
liever verkleedkleren aan om toneel te spelen? Goed nieuws!  
Je kan in Lochristi terecht aan de Kunstacademie ter Beuken.  
Via de Kunstacademie kan je muziekinitiatie, instrumentenlessen 
of woord & drama volgen! Voor elk wat wils!

Alle info over proeflessen, lesuren, prijzen en inschrijvingen  
kan je vinden op onze website www.lochristi.be/kunstacademie!
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Online inschrijven
De inschrijvingen starten op maandag 27/06/2022 om 20u. 
Je kan vanaf dan op eender welk moment inschrijven voor alle 
komende reeksen (indien er nog plaatsen vrij zijn). Je kan per 
reeks inschrijven.

Surf naar www.lochristi.be/activiteiten. Je wordt doorverwezen 
naar onze webshop en kan er met jouw login inschrijven voor 
onze activiteiten.

Is de activiteit volzet, dan kan je je kind inschrijven op de 
wachtlijst. Komen er plaatsen vrij, dan spreken we automatisch 
deze wachtlijst aan in chronologische volgorde. 
Tip: Je probeert best vooraf al eens in te loggen. Indien je 
problemen zou ondervinden (paswoord of andere ) kan je best 
contact opnemen via nathalie.buysse@lochristi.be of crea@
lochristi.be. Je checkt best vooraf ook je gegevens (telefoon, 
(e-mail)adres, geboortedatum …). 

Betalen
• Eén creales kost €5, afhankelijk van de reeks waarvoor je 

inschrijft is dit dus een veelvoud van €5. Vanaf het tweede 
kind dat crea volgt is het €4 per les en dus een veelvoud van 
€4 afhankelijk van de reeks.    

• In de prijs is inbegrepen: verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid en verzekering tegen lichamelijke 
ongevallen, alle gebruiks- en verbruiksmateriaal en deskundige 
begeleiding. Een gezond en duurzaam tussendoortje is ook in 
de prijs inbegrepen. 

• Voor elke annulatie (ongeacht het tijdstip ervan) wordt een 
administratiekost van 5 euro aangerekend. 
Enkel aan deelnemers die minstens EEN MAAND voor 
aanvang van de reeks annuleren betalen we het volledige 
inschrijvingsgeld terug. Aan deelnemers die na deze termijn 
annuleren wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald.  
Bij ziekte geeft het onderbreken van het atelier recht op 
terugbetaling van de afwezige dag(en), mits het voorleggen 
van een geldig ziektebriefje. 

• Heb je het financieel moeilijk? In samenwerking met het 
Sociaal Huis en de mutualiteiten hanteren we een sociaal 
tarief. Contacteer ons of neem rechtstreeks contact op met 
het Sociaal Huis via 09 355 93 09 of info@ocmwlochristi.be.

Extra
• Zijn er medische gegevens of andere belangrijke dingen 

(bv. astma, diabetes, autisme, extra noden, …) die we moeten 
weten over jouw kind? Meldt deze zeker bij inschrijving of 
via crea@lochristi.be – en dit ten laatste voor de start van de 
ateliers! Zo kunnen onze begeleiders inspelen op de vragen en 
zorgen we voor ondersteuning op maat.

• Laat je kind in aangepaste kledij naar de crea-ateliers komen. 
Een schort die tegen verfplekken kan of een oud hemd dat 
vuil mag worden, is het beste crea-uniform!

• Gedurende de ateliers worden regelmatig foto's genomen. 
Deze worden soms gebruikt in gemeentelijk drukwerk.  
Heb jij liever niet dat jouw kind op zo'n foto staat?  
Geef ons dan een seintje via crea@lochristi.be.  V.
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Meer info?
jeugddienst: 09 355 65 66 

crea@lochristi.be

Leeftijden en data ateliers 

WOENSDAGNAMIDDAG VAN 14U TOT 16U
Kliederplezier (°2015 t.e.m. °2016)
Verven, lijmen, kunstig prutsen, kliederen, kladderen  
en knutselen!

Artistiekologie (°2011 t.e.m. °2014)
Tekenen, timmeren, creëren, technieken uitproberen  
en fabriceren!

Kunstig Koken (°2011 t.e.m. °2014)
Roeren, bakken, kneden, kruiden, braden en pureren!

Data crea op woensdag:

Reeks 1
21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 09/11 23/11

30/11 07/12 14/12

Reeks 2 
11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 01/03

08/03 15/03 22/03 29/03 26/04

ZATERDAGVOORMIDDAG VAN 9.30U TOT 11.30U
Creatief met kunst (°2011 t.e.m. °2016)
Artistiek experimenteren met verschillende beeldende 
technieken en materialen, daarbij de eigen creativiteit stimuleren.

Handige Handen (°2011 t.e.m. °2014)
fijn knutselen, technieken leren met allerlei materialen, decoratie 
en hebbedingetjes ontwerpen! 

Kunstig Koken (°2011 t.e.m. °2014)
Roeren, bakken, kneden, kruiden, braden en pureren!

Data crea op zaterdag:

Reeks 1
24/09 01/10 08/10 15/10 12/11 26/11 03/12

10/12 17/12

Reeks 2 
14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 04/03 11/03

18/03 25/03 22/04 29/04

Aandacht! We vragen steeds stipt aanwezig te zijn bij aanvang van de ateliers. Voor- en naopvang worden niet voorzien.  
Kom je kind(eren) dus stipt brengen en ophalen


