
Kompas naar overal
  
Heb je al eens gezocht naar wat er tussen duizend 

grassprietjes te vinden is? Of hoorde je wat de vogels 

elkaar vertellen? Met ons kompas naar overal gaan we 

op zoek!

Deze week spelen we buiten en kijken, luisteren en 

voelen we wat er rond ons te vinden is. Daarmee gaan 

we samen aan de slag en verzinnen de wildste of 

stilste verhalen. Vertel jij mee jouw verhaal?

We beleven, vertellen en luisteren naar elkaar. Daarbij 

steken we ook de handen uit de mouwen en zoeken 

creatieve manieren om deze verhalen vorm, kleur (en 

geur?) te geven.   

ZOMERKAMP 

4 -8 JULI



Praktisch

Voor	  kinderen	  van	  7-‐12j.
Van	  4	  	  tot	  8	  juli,	  
in	  Winksele,	  Warotstraat	  16.
Activiteiten	  gaan	  door	  van	  9:00-‐16:00.
Opvang	  wordt	  voorzien	  van	  8:30-‐16:30.

Prijs:	  150	  €	  per	  kind
Om	  in	  te	  schrijven	  stuur	  je	  een	  mail	  naar	  inge.bienstman@hotmail.com	  
waarin	  je	  de	  naam	  en	  leeftijd	  van	  je	  kind	  vermeldt	  
en	  schrijf	  je	  de	  betaling	  over	  naar	  BE80	  9731	  9204	  4977.
op	  naam	  Baeyens-‐Bienstman	  met	  de	  mededeling	  ‘Kompas’.

Inschrijven	  voor	  30	  mei.	  
Max.	  12	  deelnemers.

We	  voorzien	  een	  tussendoortje.	  Lunch	  breng	  je	  zelf	  mee.	  
Heb	  je	  nog	  vragen?	  Contacteer	  ons	  via	  karolien.thuys@gmail.com	  of	  
0477	  18	  67	  15.	  
Of	  vind	  ons	  op	  facebook:	  Kompas	  	  naar	  overal.

Deelnemers	  zijn	  verzekerd	  tegen	  lichamelijke	  ongevallen	  via	  hun	  eigen	  
mutualiteit	  en	  	  eventueel	  bijkomende	  hospitalisatieverzekering.	  

Wij zijn drie	  enthousiaste	  vrijwilligers	  met	  een	  hart	  voor	  kinderen,	  
nieuwsgierige	  oren	  en	  vingers	  die	  kriebelen	  van	  de	  creativiteit.

Karolien Thuys
Ik	  ben	  Karolien.	  Ik	  ben	  mama	  van	  twee,	  leerkracht	  en	  beeldend	  
therapeut.	  Ik	  hou	  van	  maken,	  buiten	  zijn,	  dansen,	  luisteren	  naar	  de	  vele	  
verschillende	  verhalen	  van	  mensen,	  van	  reizen,	  van	  stilte	  en	  van	  kijken	  
naar	  anderen	  die	  voluit	  doen	  waar	  ze	  van	  genieten.	  Ik	  kijk	  uit	  naar	  jullie	  
verhalen	  en	  naar	  al	  wat	  jullie	  maken!

Inge Bienstman
Hallo,	  ik	  ben	  Inge	  Bienstman.	  Ik	  hou	  van	  knutselen	  en	  frutselen,	  van	  
het	  omzetten	  van	  beelden	  en	  ideeën	  in	  een	  bepaalde	  vorm.	  Spelen	  met	  
wat	  voorhanden	  is,	  vind	  ik	  plezant.	  Ik	  ben	  nieuwsgierig	  naar	  wat	  jullie	  
verzinnen.	  

Merel Baeyens

zorgkundige	  maar	  als	  nieuwsgierig	  kind	  ben	  ik	  nooit	  klaar.	  Een	  grote	  
goesting	  om	  te	  spelen,	  bewondering	  voor	  de	  wereld	  rond	  ons	  en	  een	  
sprankelende	  liefde	  voor	  verhalen	  geven	  mijn	  leven	  kleur	  en	  doen	  mijn	  
benen	  bewegen.	  


