
JONNA vzw  

www.jonnavzw.be 

info.jonnavzw@gmail.com  

 

Voorjaar  

Zomer  

2021 



Datum  Leeftijd Wat  Thema  

 15 - 19 februari  4 - 8 jarigen  Crea Ka ka kabouters 

15 - 19 februari  9 - 12 jarigen  Crea Licht in het donker 

15 - 19 februari  9 - 12 jarigen  Toneel  Gebroeders Grimm 

    

6 - 9 april  4 - 8 jarigen  Crea Bij Bomma Blanche  

6 - 9 april  9 - 12 jarigen Crea Vier de lente  

6 - 9 april  9 - 12 jarigen  Toneel  Hendrik de Vijfde  

    

Krokus - en paasvakantie  



Datum  Leeftijd Wat  Thema  

1 - 2 juli  4 - 8 jarigen  Crea Monstertweedaagse  

1 - 2 juli  9 - 11 jarigen  Toneel  Mini - Shakespeare 

1 - 2 juli  9 - 11 jarigen  Crea Knutsel je hoofd leeg 

1 - 2 juli  9 - 11 jarigen  Textiel  Geen touw aan vast te knopen  

1 - 2 juli  9 - 11 jarigen Muziek Maak je eigen song  

1 - 2 juli  12 - 14 jarigen  Toneel  Mini - Shakespeare  

1 - 2 juli  12 - 14 jarigen Muziek  Maak je eigen song  

    

5 - 9 juli  4 - 8 jarigen  Crea Fwiet Fwiet Hoera  

5 - 9 juli  9 - 11 jarigen  Crea  Elke dag feest  

5 - 9 juli  9 - 11 jarigen  Toneel  Gefelicitaart!  

5 - 9 juli  12 - 14 jarigen  en 14+ Toneel  Gefelicitaart!  

5 - 9 juli  12 - 14 jarigen en 14+ Film Oef! Gelukt  

5 - 9 juli  12 - 14 jarigen en 14+ Textiel  Uit je cocon 

    

12 - 16 juli  4 - 8 jarigen  Crea Een tweede leven  

12 - 16 juli  9 - 11 jarigen  en 12+ Toneel  Op den buiten  

12 - 16 juli  9 - 11 jarigen  Crea Weg met plastiek  

12 - 16 juli  9 - 11 jarigen en 12+ Textiel  Zomerse naaisels  

12 - 16 juli  10 - 11 jarigen en 12+ Bouwen en 

spelen 

Virtual reality  

12—16 juli 12—14 jarigen en 14+ Fotografie Buiten beeld  

    

Juli 2020 



Juli 2020 

Datum  Leeftijd Wat  Thema  

19 - 23 juli                     

(21 juli gesloten)   

4 - 8 jarigen  Crea Trollentenen en elfenstof  

19 - 23 juli                     

(21 juli gesloten)   

9 - 11 jarigen  Crea + toneel  Maskerade  

19 - 23 juli                     

(21 juli gesloten)   

10 - 12 jarigen en 12 + Bouwen  Zeepkisten  

19 - 23 juli                      

(21 juli gesloten)   

9 - 11 jarigen  en 12 + Textiel  Knuffelmakers  

    

26 - 30 juli  4 - 8 jarigen  Crea ZMAK 



Datum  Leeftijd  Wat  Thema  

12 - 16 april  6 - 15 jarigen  Kamp  Paaskamp  

1 - 8 augustus  6 - 15 jarigen  Kamp  Zomerkamp  

    

Augustus  2020 

Datum  Leeftijd Wat  Thema  

9 - 13 augustus 10 - 12  jarigen  en 12+ Grafitti en rap  Straatstijl quoi !? 

    

16 - 20 augustus  4 - 8 jarigen  Crea De boekenmolen  

16 - 20 augustus  9 - 11 jarigen  Toneel  Boekje open  

16 - 20 augustus  9– 11 jarigen en 12+ Drukken, 

boekbinden en 

handletteren  

Uitgeverij JONNA  

16 - 20 augustus  12 - 14 jarigen en 14+ Fotografie  Zeg het met beelden  

16 - 20 augustus  9 - 11 jarigen, 12 - 14 

jarigen en 14+ 

Muziek, theater 

en dans  

Musical  

16 - 20 augustus  12 - 14 jarigen  en 14 + Textiel  Kostuum   

    

23 - 27 augustus  4 - 8 jarigen  Crea Knutsellabo  

23 - 27 augustus  9 - 11 jarigen en 12+ Textiel  Simpel ma goe  

23 - 28 augustus  9 - 11 jarigen, 12 - 14 

jarigen en 14+ 

Muziek, theater 

en dans  

Musical  

    



i Informatie 

Joepie, joepie yes yes . JONNA is weer klaar voor een jaar vol kampen en workshops met nieuwe 

avonturen,  ontmoetingen, beeldende ateliers, toneel, spelletjes en nog zoveel meer .  In de 

brochure kom je te weten wat er op de planning staat maar eerst nog even dit  

Lidgelden  

We rekenen sinds 1 januari 2018  € 15 administratiekosten aan. Dit betaal je per gezin en per 

kalenderjaar.  Deze regeling komt in de plaats van de vroegere “ledenkorting”. 

Prijzen workshops 

Je zal bij elke workshop  twee prijzen zien. De minimumprijs en de maximumprijs. De maximumprijs 

is de prijs die je betaalt als je een steentje wil bijdragen voor wie het minder breed heeft en dus de 

minimumprijs betaalt.  

Inschrijven  

Wil je graag deelnemen aan een workshop of kamp stuur dan een mailtje met volgende gegevens 

naam, voornaam, geboortedatum, adres en telnr naar els.jonnavzw@gmail.com. Voor meer info kan 

je ook telefonisch contact opnemen 0495/844 743 

Voor het derde lid van het gezin of de derde workshop in 2021  krijg je 25% vermindering. 

Voorschot en betaling 

We werken met voorschotten. Zodra je ingeschreven bent heb je twee weken tijd om het voorschot 

te  betalen en zo je inschrijving te bevestigen (anders gaat de plaats naar iemand anders). Een 

voorschot is steeds de helft van het bedrag. Wie wil mag al het volledige bedrag betalen.  

Rekeningnummer BE 90 0001 5854 9732 – steeds de naam + mededeling  vermelden die je van ons 

secretariaat krijgt.  

Annuleren 

Elke annulatie, om welke reden ook, gebeurt schriftelijk of via mail. Mondelinge annulaties worden 

niet aanvaard en dus niet doorgevoerd. 

Er wordt steeds € 15  annulatiekosten aangerekend. Annulaties worden maar terugbetaald tot 14 

dagen voor aanvang. Later annuleren kan enkel met doktersattest of zonder terugbetaling.  

 



Heb je zin om je een ganse week 

uit te leven, spelletjes te  spelen, 

te knutselen a volonté, te zingen, 

te dansen,… veel te  laat gaan slapen en                

je buikje lekker rond eten aan het overlekkere 

kampeten?  Ga dan zeker mee met ons op kamp.  

Volgende garanties zijn er zeker: al je kleren zijn    

vuil op het einde van het kamp, je bent moe en hees, je mist 

iedereen en wil enkel nog eens op kamp gaan. 

 

KAMPEN 2021 

Zomerkamp  

Wanneer: van 1 tot en 8  augustus 2021 

Waar:  De Hoge Rielen — Lichtaart  

Wie:  6 - 15 jarigen  

Prijs: € 150 (€ 160 solidariteitsprijs)  

Voorschot van € 25 bij inschrijving  

Paaskamp  

Wanneer: van 11  tot 16 april 2021 

Waar:  De Wiekslag in Zelem  

Wie: 6 - 15 jarigen  

Prijs: € 130 (€ 140 solidariteitsprijs)  

Voorschot van € 25 bij inschrijving  



Ka ka kabouters  

15 - 19 februari  

Pas op ! Kijk uit waar je loopt! Een paddestoel. 

Niet op trappen daar wonen kabouters. We gaan 

deze week zelf op zoek naar kabouters en 

knutselen er op los. Waar wonen kabouters en 

wat eten ze ? We lijmen zelf een kabouterhuis 

met een mini-fornuis. Hebben kabouters een 

fiets? Gaan ze ook in bad? We tekenen ons eigen 

boekje vol met alles wat we te weten komen over 

kabouters. Kom mee fantaseren, knutselen, op 

kabouterzoektocht ... En breng gerust je 

huiskabouter  mee.  

Prijs: € 75 - €85 

Crea   4 - 8 jarigen   krokus/pasen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Bomma Blanche  

6 - 9 april  

Bomma Blanche houdt van taarten 

bakken.  Ze zit graag rustig te haken bij 

haar kachel uit de jaren stillekes. Maar ze 

is ook best hip. Op donderdag doet ze 

Zumba en ze heeft een extra grote tablet 

om te gamen. We gaan een hele week bij 

Bomma Blanche op bezoek om te 

knutselen, haken, spelen,.... Een lekker 

ouderwets theeservies, maar ook hippe 

cupcakes. Een haakwerkje uit de oude 

doos,  maar ook een heel moderne vaas. 

Bij Bomma  Blanche voor ieder wat wils.  

Prijs: €60 -  €70 

 
Wie:   4 - 8 jarigen  
Wat: Crea 
Waar: Basisschool Hertog Karel - Bornestraat 30, 3012 Wilsele 
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u00 - 18u00 



Licht in het donker  
15 - 19 februari  

De dagen beginnen wat te lengen, maar het is nog steeds vroeg donker. We hunkeren naar de 

lente, het licht en de zon. Dus halen we het licht naar Jonna en gaan we ermee knutselen. We 

maken een prachtige lamp, bedenken een schitterend, misschien wel spannend schaduwspel en 

ontwerpen kleurrijke glasramen.  

Prijs: €75 - €85 

Crea   9 - 12 jarigen   krokus/pasen  

Vier de lente  
6 - 9 april  

Eindelijk is het lente, alles begint weer te leven en ook wij bruisen weer van energie en goesting. 

We laten ons inspireren door de natuur en knutselen erop los. We drukken met planten op textiel, 

observeren het lentelicht en de kleuren, maken een prachtig schilderij op doek, gaan op wandel in 

een natuurgebied en ... vieren de lente !   

Prijs: €60 -  €70 

 
Wie:   9 - 11 jarigen  
Wat: Crea 
Waar: Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele 
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 
 



Gebroeders Grimm 
greatest hits 

15 - 19 februari  
 

Kennen jullie de bekendste sprookjes van de 

Grimms?  

We verklappen er alvast een paar: “Hans en 

Grietje”, “De wolf en de zeven geitjes” en 

“De Bremer stadsmuzikanten”. 

Deze toneelweek gaan we enkel aan de slag  

met de aller aller bekendste sprookjes van 

deze twee broers.   

Prijs: €75 - €85 

Toneel  9 - 11 jarigen   krokus/pasen 

Hendrik de Vijfde 
6 - 9 april  

Deze week gaan we aan de slag met een 

toneelstuk van de enige echte William 

Shakespeare. Samen werken we toe naar een 

koninklijk toonmoment.  

We brengen het verhaal van Hendrik de Vijfde.  

De vijfde was niet Hendrik zijn familienaam, want 

zijn vader heette Hendrik de Vierde. Ze hadden 

gewoon zoveel Hendrikken in de familie dat ze, 

om ze allemaal uit elkaar te houden, elk een 

nummer kregen.  

Hendrik is niet content. Zijn kasteel is kapot, zijn 

staatskas is leeg. Hij wil Frankrijk, want Frankrijk 

is een rijk land. Dan is de staatskas zo gevuld en 

kan hij zijn eigen kasteel laten herstellen. Dat 

wordt oorlog… 

Prijs: €60 - €70 

Wie:   9 - 11 jarigen  
Wat: Toneel 
Waar: Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele 
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 
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Monstertweedaagse  
1 - 2 juli 
We knutselen de meest bizarre, mooie en kleurrijke monsters. Niet alle 

monsters zijn vies en vuil of gevaarlijk. Er zijn er ook veel lieve en 

schattige monsters. Kom het mee ontdekken met ons.  

Prijs: €32 - € 42 

 
Wie:   4 - 8 jarigen  
Wat: Crea 
Waar: Basisschool Hertog Karel - Bornestraat 30, 3012 Wilsele 
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u00 - 18u00 

Fwiet fwiet hoera! 
5 - 9 juli  
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Ja, dat is het zeker! 

En niet eentje. Het zijn tien wijze geluksvogels die jou 

goede raad willen geven over geluk.  Vlieg met hen mee in 

een knutselavontuur waarin het leven gezien wordt als een 

feest. Leer nieuwe knutseltechnieken kennen en laat jouw 

creativiteit de vrije loop gaan. Slingers, ballonnen, kaarsjes, 

gekke pruiken en maskers. Ja hoor! In deze workshop is het 

elke dag feest.  

Prijs: €80 - €90  

Een tweede leven  
12 - 16 juli  
We gooien elke dag toch zoveel afval weg... Wat als we daar nu eens iets moois van maken?  

Melkbussen, oude kleren, kurken, ijsstokjes, noem maar op. Je kan alles een nieuw leven geven. In dit 

knutselkamp leer je hoe je oud materiaal kan omtoveren tot een kunstwerk.  

Het is niet alleen goed voor het milieu maar ook gewoon ontzettend leuk!  

Prijs: €80 - €90  



Trollentenen en elfenstof  
19 - 23 juli (21 juli gesloten)  
Zag jij dat ook achter die struik? Dat leek wel op een trollenteen… En daar op die bloem! Ik 
weet echt zeker dat het een wolkje elfenstof was.  
Kan jij ook geen genoeg krijgen van feeën, trollen en andere magische wezens? Dan ben jij 
de persoon die we zoeken! In deze magische knutselweek komen al jouw fantasiefiguren tot 
leven. Draken, elfen, feeën,… alles wat je maar kan bedenken, woont hier in het wonderbos. 
Zullen we een kijkje nemen? Misschien leren de elfjes jou dan wel hoe je magisch elfenstof 
kan maken. 
Prijs: € 64 - € 74 

 

ZMAK 
26 - 30 juli  
Droomde jij er altijd al van om te schilderen als Picasso of om te beeldhouwen als 

Michelangelo? Dan zit je hier juist! Een paard met de poten van een giraf, een vliegend huis of 

een wolk die aardbeien regent? Maak kennis met het surrealisme van Dalí en Magritte, en 

verzin de meest bizarre ideeën. Een kunstwerk staat niet altijd op zich, ook alles er rond kan 

erbij horen. Kijk om je heen en tover net zoals Andy Goldsworthy je omgeving om in een 

kunstwerk. Maar je kan nog verder gaan dan dat: je eigen omgeving creëren. Heb je al eens 

geprobeerd om een kunstwerk te maken waarin licht, geluid en beeld allemaal belangrijk zijn? 

Kruip in de huid van Peter Struycken en maak je eigen installatiekunstwerk. Heb je de 

kunstkriebels al te pakken? Kom mee op kamp en ontdek nog andere kunstenaars! 

Prijs: € 80 - €90 
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Wie:   4 - 8 jarigen  
Wat: Crea 
Waar: Basisschool Hertog Karel - Bornestraat 30, 3012 Wilsele 
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u00 - 18u00 
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Wie:   4 - 8 jarigen  
Wat: Crea 
Waar: Basisschool Hertog Karel - Bornestraat 30, 3012 Wilsele 
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u00 - 18u00 

De boekenmolen  
16 - 20 augustus  
Rekken vol boeken! 

Knutselboeken vol goede ideeën, 

Leesboeken waar je ideeën van krijgt, 

Studieboeken om te versieren,  

Prentenboeken om in te neuzen,  

Kookboeken om foto’s uit te knippen,  

Science fiction boeken om van alles uit na te maken,  

Boeken boeken boeken boeken boeken boeken 

Aan inspiratie zal het deze week niet ontbreken, maar wie wil mag zeker zijn/haar 

favoriete boek meebrengen! 

 Prijs: €80 — €90 

Knutsellabo 
24 - 28 augustus  
Je bent nooit zeker, zolang je het niet geprobeerd hebt. Wat gebeurt er als je lijm mengt met zand? Kan 

je zelf lijm maken? Wat gebeurt er als je alle kleuren mengt? Kan je een toren bouwen met enkel karton? 

We onderzoeken in ons knutsellabo van ‘s morgens tot ‘s avonds de zotste knutselvragen. Daar zullen 

zeker prachtige knutselarijen uit ontstaan.  

 Prijs: €80 — €90 



Knutsel je hoofd leeg  
1 - 2 juli  
 

Eindelijk vakantie. Bestaat er een betere manier om de zomervakantie te beginnen dan met 

verf, lijm, potloden, papier, karton, stofjes, knippen, plakken, plooien, kliederen, morsen en 

prutsen? Waarschijnlijk niet. Vakantiestemming vanaf minuut één gegarandeerd.  

Prijs: € 32 - €42 

Elke dag feest  
5 - 9 juli  
Vergeet grootse trouwfeesten met jaren voorbereiding. 

Weg met de stress om het perfecte tuinfeest te organiseren. 

Feest zit in kleine alledaagse dingen. En die kan je zelf feestelijk maken. 

-een tandenborstel met belletjes en elke ochtend en avond heb je vanzelf een badkamer party 

-vlaggetjes voor aan je fiets maken van elke tocht een feest 

-een feestelijk beschilderde onderbroek. Niemand die het weet, maar jij voelt je feestelijk. 

-een ontbijttafel slinger om de dag vrolijk te beginnen 

-een glaasje water lijkt wel champagne in een zelf geschilderd glas 

-een gala-kussensloop en je droomt elke nacht van tuin-, verjaardags-, dans-  en andere feesten 

En natuurlijk: voor wie van knippen plakken, prutsen, schilderen en plooien houdt is knutselen 

altijd een beetje feest.  

Prijs: € 80 - €90 
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Wie:  9 - 11 jarigen  (lagere school)  
Wat: Crea 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 



Weg met plastiek  
12 - 16 juli  
Crea + keramiek  

Wij zeggen neen tegen plastiek!  
In de natuur vind je de prachtigste knutselmaterialen:  
fantasiewezens van takken  
een schilderij van stenen, bloemen en zand,  
grappige personages van dennenappels of patatten, 
een beetje fantasie doet wonderen.   
Ons magazijn met knutselmateriaal is het bos, een veld, de tuin.  
Tijdens een uitstapje worden onze maaksels van natuurlijke klei zelfs gebakken in een echte 
keramiek oven. 
En opgepast voor elk stukje plastic dat we daar tegenkomen.  
Dat verdwijnt recht de vuilbak in.  
Prijs: €80 - €90 
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Wie:   9 - 11 jarigen  (lagere school)  
Wat: Crea 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 



Zomerse naaisels 
voor buiten  
12 - 16 juli  
Zomerse naaisels, voor zomerse momenten, 
genaaid tijdens zomerse temperaturen… We 
leggen alle zomerstofjes al klaar om verwerkt 
te worden tot zomers 
picknick deken, zomerse strandtas, zomers 
zonnehoedje en andere zomerse naaisels. 
Prijs: € 85 - €95 

Geen touw aan vast te knopen  
1 - 2 juli  
 
We duiken 2 dagen onder in de wereld van wol en touw. Knopen, weven, breien, haken, punikken … 

We maken de mooiste plantenhanger of wandtapijt naar een eigen ontwerp.  

Prijs: €34 - €44 

Knuffelmakers 
19 - 23 juli (21 juli gesloten)  
 

Maak je eigen knuffel van het begin tot het einde. Eerst ontwerpen, dan de 

zoektocht naar het juiste materiaal en de uitwerking. We hebben een week de 

tijd, dus we proberen kleine knuffels, grotere knuffels, schattige knuffels, enge 

knuffels, gekke ontwerpen of een klassieke teddy. 

Prijs: € 68 - €78 
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Wie:   9 - 11 jarigen  (lagere school)  
Wat: Textiel 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 



Simpel ma goe 
23 - 27 augustus  
 
Wil je graag leren naaien of  kan je al een beetje naaien. Kom dan zeker mee doen met de 
workshop simpel ma goe. Van idee tot uitvoering helpen we je door de week. Aan het eind van 
de week ga je naar huis met een hoofd vol ideetjes en tas vol zelfgemaakte spulletjes 
Prijs: € 85 - €95 
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Wie:  9 - 11 jarigen  (lagere school)  
Wat: Textiel 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 



Mini shakespeare  
1 - 2 juli  
 

We repeteren een 

Shakespeare op twee dagen. 

Twee dagen?! 

Zeker weten! 

We houden het kort. 

De kern van de zaak. 

Een klassieker in een 

notendop. 

Iets met Romeo, ooh Romeo. 

Of te zijn of niet te zijn. 

Shakespeare in speed-tempo!  

Prijs: € 32 - €42 

Op den buiten  
12 - 16 juli  
Deze week verlaten we de veilige cocon van de theaterzaal en trekken 

we naar buiten.  

Corona heeft het ons geleerd: buiten zijn is fijn!  

We gaan back to basics, we worden één met de natuur.  

Op den buiten spelen de wind, de zon, de bomen en de vogels met ons 

mee.  Samen werken we toe naar een toonmoment dat we brengen op 

een unieke buitenlocatie.  

Prijs: €80 - €90 
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Wie:  9 - 11 jarigen  (lagere school)  
Wat: Toneel  
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 



Boekje open  
16 - 20 augustus  
 

Bibliotheken lopen leeg en boekenkasten vangen stof.  

Daar gaan we iets aan doen! 

Tijdens deze theaterweek vertrekken we vanuit één of meerdere boeken.  

Sprookjesboeken 

Kunstboeken 

Prentenboeken 

Poëzieboeken  

Kinderboeken  

Fictieboeken 

Lievelingsboeken  

Zoveel boeken, zo weinig tijd.  

Prijs: € 80 -  €90 
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Wie:   9 - 11 jarigen  (lagere school)  
Wat: Toneel 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 



Maskerade  
Crea + toneel   
19 - 23 juli (21 juli gesloten) 
 

Een masker vertelt soms meer dan een gezicht… 

Deze week is speciaal voor wie niet kan kiezen:  

Toneel én crea, twee voor de prijs van één.  

We laten ons inspireren door een komedie van Shakespeare.  

Samen knutselen en repeteren we voor een klassieker van jewelste.  

Prijs: € 68 - €78 

Gefelicitaart !  
Toneel + koken  

5 - 9 juli  
 
Er is er één jarig, hoera, hoera! 

Tijd voor een verjaardagsfeest.  

We maken onze eigen mocktails.  

We knutselen lekkere hapjes.  

We bakken onze eigen taart. 

Liefde gaat door de maag!  

Wie zijn verjaardag zullen we vieren?  

Die van Hans Christian Andersen?  

Of van Roald Dahl?  

Of een dubbel feest voor de gebroeders Grimm?  

We werken toe naar een toonmoment om duimen en 

vingers bij af te likken.  

Prijs: €90 - €100 
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Wie:   9 - 11 jarigen  (lagere school)  
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 
 



Uitgeverij JONNA  
Drukken+ boekbinden + handletteren  

16 - 20 augustus  
 

Maandagochtend kom je toe met een berg ideeën. 

Of één heeeeeel goed idee. 

Of helemaal geen idee, maar veel goesting om erin te vliegen. 

In ieder geval ga je vrijdagavond naar huis met een helemaal zelfgemaakt, zelf verzonnen, zelf 

ingebonden, zelf van kaft voorzien, zelfgeschreven boek. 

Tussen die maandagochtend en die vrijdagavond een zalige week vol handletteren, tekenen, 

illustratietechnieken, knip-en-plak-plezier, verhalen verzinnen ...  

Prijs: € 85 - €95 
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Wie:   9 - 11 jarigen  (lagere school)  
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 

Musical  
Theater + muziek + dans  

16 - 20 augustus  
(voorstelling op vrijdag 20/08 onder voorbehoud)  

Of 23 - 28 augustus  
(voorstelling op zaterdag 28/08 onder voorbehoud)  
 

De JONNA-musical-week is intussen een echte klassieker. Met bakken musical-ervaring of voor 

de allereerste keer? Iedereen met goesting is welkom.  

Hoe de week eruit zal zien? 

kennismaken, dansen, zingen, toneelspelen, rollen bekijken, repeteren, repeteren, repeteren, 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren 

even rusten 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren 

heel hard lachen, want repeteren is plezant 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren 

generale repetitie: spannend 

voorstelling! 

(en dan rusten en nagenieten van een week om nooit te vergeten) 

Prijs: € 95 - €105 



Maak je eigen song  
Muziek 

1 - 2 juli  
Een gek idee + een paar woorden + een catchy zin + een vlot ritme + een riedeltje trompet, 

gitaar of piano = een goed begin 

Even schudden + eens uitproberen + toch wat bijschaven + iets zot proberen = jouw eigen 

song wordt geboren.  Zweten in de opnamestudio + cd-hoes ontwerpen + heel fier zijn + 

laten horen aan publiek = wie weet de start van een grote zomerhit 

Prijs: € 34 -  € 44 

(virtual) REALITY  
Bouwen + spelen 

12 - 16 juli  
Neen video-games zijn niet het coolste wat er is! 

Wij gaan IN HET ECHT aan de slag met hout, 

boormachine, zaag, hamer ...  

We bouwen ons eigen fort, doolhof of aan ander 

speelparadijs IN HET ECHT.  

Zo kunnen we tegen het einde van de week 

ook  spelen IN HET ECHT. 

Prijs: €85 - €95 

Locatie: nog te bepalen  

Zeepkisten  
19 - 23 juli (21 juli gesloten)  
De titel dekt de lading. Tijdens deze week ontwerpen en bouwen we onze eigen zeepkist (wikipedia: 

een zelfgemaakt voertuig zonder motor). Hopelijk werpt ons getimmer, gezaag, gevijl, gevijs en 

geschuur vruchten af, want vrijdag sluiten we af met een race!  

Prijs: € 80 - € 90 

Locatie: nog te bepalen  
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Wie:   10 - 11 jarigen  (lagere school)  
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Motor


Straatstijl quoi!?  
Grafitti + rap 

9 - 13 augustus  
Alle magic tips & tricks van Street artist en rapper Roncha om je eigen raptekst te schrijven. de 

juiste beat kiezen, coaching om de tekst zelf te brengen op podium. Basics van werken met een 

spuitbus. Ontwerpen, sjablonen/stencils maken.   

Aan het einde van de week heb je een opname van je eigen rapnummer, je eigen graffiti 

kunstwerk gemaakt, tonen we alles wat we gemaakt hebben aan het publiek. 

Afsluiten doen we natuurlijk met een mic drop. 

Prijs: € 100 - € 110 

In samenwerking met Roncha 

Zeg het met beelden  
Fotografie 

16 - 20 augustus  
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. We gaan dan ook creatief aan slag met 

fototoestel, beelden, maar ook beelden bewerken. We schaven technische vaardigheden 

bij  en delen de beelden op een afsluitend moment. 

Prijs: € 85 - € 95 

Locatie: nog te bepalen  1
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Wie:   10 - 11 jarigen  (lagere school)  
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 
 



Uit je cocon 
5 - 9 juli  
We reflecteren over een bizar jaar waarin we ons  in bubbels terug trokken en leken in cocons 

te leven. En daar maken we iets mooi van: we maken onze cocon tastbaar in textiel en maken 

er een performance mee.  

Prijs: €85 - €95 

Wie: 14+ 
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Wie:  12 - 14 jarigen en 14+ 
Wat: Textiel  
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 

Zomerse naaisels voor buiten  
12 - 16 juli  
Zomerse naaisels, voor zomerse momenten, genaaid tijdens zomerse temperaturen… We 
leggen alle zomerstofjes al klaar om verwerkt te worden tot zomers 
picknick deken, zomerse strandtas, zomers zonnehoedje en andere zomerse naaisels. 
Prijs: € 85 - €95 

Geen touw aan vast te knopen  
1 - 2 juli  
 
We duiken 2 dagen onder in de wereld van wol en touw. Knopen, weven, breien, haken, punikken … We 

maken de mooiste plantenhanger of wandtapijt naar een eigen ontwerp.  

Prijs: € 34 - €44 



Kostuum  
16 - 20 augustus  
Een ruimtepak. Een wandelend pak friet. De hond van de buren. Een monsterachtig wezen met 

vuurspuwende tenen. Gewapend met naald en draad, nietjesmachine, papier maché, ideeën, 

ideeën, nog ideeën en een knutselmagazijn gaan we de uitdaging aan. Bedenk, ontwerp en 

maak je eigen kostuum. Vrijdag kan je onherkenbaar vermomd naar huis.  

Prijs: € 85 - € 95 

 

 
Wie:  12 - 14 jarigen en 14+ 
Wat: Textiel  
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 

Simpel ma goe 
24 - 28 augustus  
 
Wil je graag leren naaien of  kan je al een beetje naaien. Kom dan zeker mee doen met de 

workshop simpel ma goe. Van idee tot uitvoering helpen we je door de week. Aan het eind 

van de week ga je naar huis met een hoofd vol ideetjes en tas vol zelfgemaakte spulletjes. 

Prijs: € 85 - €95  
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Wie:  12 - 14 jarigen   
Wat: Toneel 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 

Mini shakespeare  
1 - 2 juli  
 

We repeteren een Shakespeare op twee dagen. 

Twee dagen?! 

Zeker weten! 

We houden het kort. 

De kern van de zaak. 

Een klassieker in een notendop. 

Iets met Romeo, ooh Romeo. 

Of te zijn of niet te zijn. 

Shakespeare in speed-tempo!  

Prijs: € 32 - € 42 

Op den buiten  
12 - 16 juli  
Theater hoeft niet altijd in een zaal met spots en gordijnen. 

We gaan terug naar waar alles begon, in open lucht. 

De natuur die ons omringt zal voor de nodige inspiratie zorgen. 

En het is meteen ook ons decor. 

Een weekje anders theater maken, uniek en heel bijzonder 

Prijs: €80 - €90 



Uitgeverij JONNA  
Drukken+ boekbinden + handletteren  

16 - 20 augustus  
 

Maandagochtend kom je toe met een berg ideeën. 

Of één heeeeeel goed idee. 

Of helemaal geen idee, maar veel goesting om erin te vliegen. 

In ieder geval ga je vrijdagavond naar huis met een helemaal 

zelfgemaakt, zelf verzonnen, zelf ingebonden, zelf van kaft 

voorzien, zelfgeschreven boek. 

Tussen die maandagochtend en die vrijdagavond een zalige week vol handletteren, tekenen, 

illustratietechnieken, knip-en-plak-plezier, verhalen verzinnen ...  

Prijs: € 85 - €95 

  
Wie:  12 - 14  jarigen en 14+ 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 
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Gefelicitaart !  
Toneel + koken  

5 - 9 juli  
 
Er is er één jarig, hoera, hoera! 

Tijd voor een verjaardagsfeest.  

We maken onze eigen mocktails.  

We knutselen lekkere hapjes.  

We bakken onze eigen taart. 

Liefde gaat door de maag!  

Wie zijn verjaardag zullen we vieren?  

Die van Hans Christian Andersen?  

Of van Roald Dahl?  

Of een dubbel feest voor de gebroeders Grimm?  

We werken toe naar een toonmoment om duimen en 

vingers bij af te likken.  

Prijs: €90 - €100 

 



  
Wie:  12 - 14  jarigen en 14+ 
Wat: Combo 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 

Musical  
Theater + muziek + dans  

16 - 20 augustus  
(voorstelling op vrijdag 20/08 onder voorbehoud)  

Of 23 - 28 augustus  
(voorstelling op zaterdag 28/08 onder voorbehoud)  
 
 

De JONNA-musical-week is intussen een echte klassieker. Met bakken musical-ervaring of voor 

de allereerste keer? Iedereen met goesting is welkom.  

Hoe de week eruit zal zien? 

kennismaken, dansen, zingen, toneelspelen, rollen bekijken, repeteren, repeteren, repeteren, 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren 

even rusten 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren 

heel hard lachen, want repeteren is plezant 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, 

repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren, repeteren 

generale repetitie: spannend 

voorstelling! 

(en dan rusten en nagenieten van een week om nooit te vergeten) 

Prijs: € 95 - €105 
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Oef gelukt  
Film  
5 - 9 juli  
Waarom vertelt een beeld zoveel meer dan eindeloos gepraat, wat met licht en geluid? 

Wat zie ik en wat wil ik vertellen voor de camera en achter de camera. 

Wanneer roep ik ACTIE, CUT…Stop, opnieuw…camera draait, geluid …aan licht oké. 

Play the game. 

Opnemen, monteren, verwerken en daar is de film/ video. 

Oef! Gelukt…  

Prijs: € 100 - € 110 

 
Wie:  12 - 14 jarigen  en 14+ 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 
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Maak je eigen song  
Muziek 

1 - 2 juli  
Een gek idee + een paar woorden + een catchy zin + een vlot ritme + een riedeltje trompet, 

gitaar of piano = een goed begin 

Even schudden + eens uitproberen + toch wat bijschaven + iets zot proberen = jouw eigen 

song wordt geboren.  Zweten in de opnamestudio + cd-hoes ontwerpen + heel fier zijn + 

laten horen aan publiek = wie weet de start van een grote zomerhit 

Prijs: € 34 -  € 44 

(virtual) REALITY  
Bouwen + spelen 

12 - 16 juli  
Neen video-games zijn niet het coolste wat er is! 

Wij gaan IN HET ECHT aan de slag met hout, 

boormachine, zaag, hamer ...  

We bouwen ons eigen fort, doolhof of aan ander 

speelparadijs IN HET ECHT.  

Zo kunnen we tegen het einde van de week 

ook  spelen IN HET ECHT. 

Prijs: €85 - €95 

Locatie: nog te bepalen  



Buiten beeld  
Analoge en digitale fotografie  

12 - 16 juli 
 

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. We gaan creatief aan slag met fototoestel, beelden, 
beelden bewerken. Een unieke ervaring is het om dat met een analoog fototoestel te doen, het 
filmrolletje te ontwikkelen, de negatieven in de vergroter te steken en je beelden op fotopapier 
te zien verschijnen. Maar we maken ook tijd voor de moderne digitale manier.  
Afsluiten doen we met een tentoonstelling. 
Prijs: € 100 

Locatie: nog te bepalen  

 
Wie:   12 - 14 jarigen  en 14+ 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 
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Zeepkisten  
19 - 23 juli (21 juli gesloten)  
De titel dekt de lading. Tijdens deze week ontwerpen en 

bouwen we onze eigen zeepkist (wikipedia: een 

zelfgemaakt voertuig zonder motor). Hopelijk werpt ons 

getimmer, gezaag, gevijl, gevijs en geschuur vruchten af, 

want vrijdag sluiten we af met een race!  

Prijs: € 80 - € 90 

Locatie: nog te bepalen  

Straatstijl quoi!?  
Grafitti + rap 

9 - 13 augustus  
Alle magic tips & tricks van Street artist en rapper Roncha om je eigen raptekst te schrijven. de 

juiste beat kiezen, coaching om de tekst zelf te brengen op podium. Basics van werken met een 

spuitbus. Ontwerpen, sjablonen/stencils maken.   

Aan het einde van de week heb je een opname van je eigen rapnummer, je eigen graffiti 

kunstwerk gemaakt, tonen we alles wat we gemaakt hebben aan het publiek. 

Afsluiten doen we natuurlijk met een mic drop. 

Prijs: € 100 - € 110 

In samenwerking met Roncha 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Motor


 
Wie:   12 - 14 jarigen  en 14+ 
Waar: JONNA, Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele  
Uur: 9u30 - 16u30 
Opvang: 8u30 - 17u00 
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Zeg het met beelden  
Fotografie 

16 - 20 augustus  
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. We gaan dan ook creatief aan slag met fototoestel, 

beelden, maar ook beelden bewerken. We schaven technische vaardigheden bij  en delen de 

beelden op een afsluitend moment . 

Prijs: € 85 - € 95 

Locatie: nog te bepalen  



 

Basisschool Hertog Karel   Freinetschool Krullevaart         

Bornestraat 30    Oudstrijderslaan 2c      

3012 Wilsele     3012 Wilsele        

       Parkeren kan achter het gemeentehuis en dan stap je naar de  

       Krullevaart 

JONNA vzw 

Aarschotsesteenweg 157 

3012 Wilsele  

info.jonnavzw@gmail.com 

www.jonnavzw.be 

https://www.facebook.com/jonnavzw 

016/44.80.19 - 0495 844 743 

 


