


Missie 
Wij staan voor vernieuwende workshops en proberen daarbij zo

ecologisch mogelijk te werk te gaan.
Wij zijn van de overtuiging dat we kinderen of volwassenen eventjes

kunnen laten verdwijnen in de magie van het moment door ons over te
geven aan onze fantasie.

Visie
Onze grootste motivatie is het ongedwongen plezier op de

kindersnoeten. We kunnen onze droom waarmaken door met
mensen samen te werken die liefde voor het vak hebben.

Het milieu niet te zwaar belasten is hierbij één van onze vele
stokpaardjes.
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Onze pakketten :
Onze workshops duren telkens drie uur, waarbij onze begeleiders telkens 30 min op
voorhand bij jullie aankomen.

Verloop:
- 30 min klaarzetten
- 3 uur workshop
- 30 min opruimen

De prijzen per pakket staan hieronder, hierbij komt enkel nog een vervoerskost
van €0,37/km..
Alle workshops staan op de volgende bladzijde.
tip : als er een hartje bij de workshop staat, dan is dit een ecologische workshop.

Feniks pakket - €220 
1, 2 of 3 workshops; tot 20 kindjes

1 begeleider
extra kind : €10

Paradijsvogel pakket - € 500
1, 2 of 3 workshops; tot 50 kindjes

2 begeleiders
extra kind : €10

Berenpoot pakket - €750
1,2 of 3 workshops; tot 100 kindjes

3 begeleiders
extra kind : €10

Trollenknol pakket
stel zelf je eigen workshops voor
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Onze workshops:

Reuzenzeepbellen
Superleuk om eens zelf je eigen gigantische zeepbellen 
te maken.
Dit is een leuke trekpleister en mooi om die grote creaties de
lucht in te zien gaan

Zaadbommetjes
Bombs away! 
In deze workshop maken we coole zaadbommetjes. 
Deze kan je op kale plaatsen gooien. 
Na een tijdje zal je zien dat er leuke fleurrijke bloemen en
plantjes groeien.

Kindergrime
Kruip in de huid van een stoere draak, 
een schildpad of  een kleurrijke bloemenprinses.
Grime is altijd een hit op eender welk feestje!

Bloemenkroon
Laat een vleugje Ibiza binnen en draag 
een adembenemend kroontje 
met kleurrijke bloemen.

Cupcakes versieren
 



Toverdranken amulet maken
Een workshop waarbij je je eigen ketting 
of armband kan versieren met verschillende mooie
amuletten en parels.
 

Sleutelhangers/ oorbellen maken
Ontwerp je eigen unieke sleutelhanger of oorbellen
met dit speciale papier. Eerst teken je alles op
papier. 
Daarna gaat het de oven in en krimpt alles. 
Nu nog enkel een ringetje erdoor en tadaaa!

Herbruikbaar zakje bestempelen
(+€2/per kind  extra materiaalkosten)
Iedereen doet zijn best om een steentje bij te 
dragen, wij ook! In deze workshop bestempelen we
herbruikbare zakjes. kies uit de leukste stempels!

In deze workshop krijgt iedereen twee cupcakes 
waarmee ze aan de slag kunnen.
Een rainbow-cupcake of een unicorn cupcake?

(+€2/per kind extra materiaalkosten)
Cupcakes versieren



Tot snel?
 

Kortrijk: Waregem:
kortijk@lelefun.be waregem@lelefun.be
Steffi Dejaeghere Annelore Dewaegenaere
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