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MOOSS 
F I R S T  A R T  A I D

VLAANDEREN

DE lustigE DRaaiMOlEN
FroeFroe
Jaren geleden maakte FroeFroe van de draaischijf en 
de overschotten uit de voorstelling ‘Tchiek’ een 
kermismolen. Deze bangelijke sprookjesmolen toerde 
jaren met succes. Nu is er een nieuw exemplaar 
geïnspireerd op de ‘Tuin der lusten’ en andere 
schilderijen van Jeroen Bosch. 
doorlopend / voor iedereen tot max 1m20
vooraan op het kasteeldomein

ENsORfaNfaRE
Cirkus in Beweging
Trompetgeschal. Het domein wordt ingenomen door 
vreemd volk op stelten. Naast twaalf muzikanten 
beelden zeven acteurs de bekende carnavaleske 
figuren van de schilderijen van James Ensor uit: de 
parvenu, La Madame, de clown, de dood, het 
onschuldige kind,… De fanfare van de kleine kantjes 
brengt een hommage aan de grote meester.
tussen 13 en 16 uur / voor iedereen
op de oprijlaan voor het kasteel

fROEfROE’s PREtPakkEt
FroeFroe
Vier superattracties ter leute en vermaak van kind en 
ouder:
Koppeke rollen: Een behendigheidsspel waarin de 
koppen letterlijk rollen
Stallagtietjes: Speel met de omgekeerde marionetten. 
Je trekt aan touwtjes en ze bewegen zoals jij wil en 
vallen zoals jij niet wil.
De kwakvanger: Eendjes vissen is een klassiek 
kermisspel maar krijgt bij de FroeFroeversie een extra 
inktvisserige dimensie.
Fotogeniekjes: Bavetpoppen voor kinderen en 
ouders. Maf en keileuk voor de omstaanders. 
doorlopend / voor iedereen 
grasveld voor het kasteel

ZOEktOcht
Gezinsbond
Speurneuzen kunnen hun hartje ophalen. Haal de 
Sherlock Holmes in jezelf naar boven en ga op zoek 
naar de steen, het stuk taart, de pruik, het zwaard en 
het wapenschild. Zijn ze van de prinses, de graaf, de 
ridder of van wie nog meer?
doorlopend / voor iedereen
grasveld voor het kasteel 

VElcROwall
Een superkleverig springkasteel voor echte super
vliegen. Trek het velcropak aan en spring er op los. 
Wie blijft er ondersteboven plakken als een echte 
SuperVlieg?
doorlopend / voor iedereen
grasveld voor het kasteel

ONDER MOEDERs PaRaPlu
Echt Gebeurd
Laat je verrassen door de wandelende paraplu
vertellers. Ze laten je schuilen in de warmte van hun 
verhalen, verzinsels of gedichten.
doorlopend / voor iedereen
grasveld voor het kasteel

VOlkssPORtEN
Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant
Vroeger kende iedereen volkssporten als bolspelen, 
kaatsen of ringsteken. Men organiseerde prijskampen 
‘op den bak’ of spelletjes alles eierkoers of haring
bijten. Duik even terug in de tijd en ontdek enkele 
volkssporten van vroeger.
doorlopend tussen 13 tot 17 uur / voor iedereen
Erfgoedhuis De Casteleyn

fuNNy fuif
De Zebra’s
Stefan De Keyser en Jeroen De Ost van de jeugddienst 
spelen in wapperende boxershorts de tent plat. Van 
Nonkel Bob tot K3: iedereen zal dansen. 
van 17.45 tot 18.30 uur / voor iedereen
circustent (250 plaatsen)
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wat ik NiEt wil MissEN:

suPERVliEg iNfO 

SuperVlieg landt in Bornem 
op zondag 8 mei 2011 

www.supervlieg.be
workshops

Maak jE EigEN MuZiEkiNstRuMENt
Centrum voor muziekinstrumentenbouw
Bouw je eigen muziekinstrument. Na afloop leer je het 
bespelen en kan je thuis je eigen concert gaan geven. 
De allerkleinsten maken van een blikje een pandarasp. 
Wie tussen 9 en 12 jaar is maakt een Hanske Knap, 
een beschilderde klomp met een klapelement.
van 14 tot 15.30 uur (6-9 jaar) en van 15.30 tot 17 uur 
(9-12 jaar). slechts 10 deelnemers per workshop!
Laathof

EEN VOgEltjE VaN PaPiER
‘Tateljeeke
Tover met lijm, schaar en papier een eenvoudig 
papieren bordje om tot een kleurrijke vogel. Met 
enkele pluimen en wiebeloogjes ziet je vogel er nog 
leuker uit.
doorlopend / voor de allerkleinsten 
Laathof

wally DE walVis
‘Tateljeeke
Hier steek je je handen pas goed uit de mouwen: een 
eenvoudig bloempotje wordt een superleuke walvis.
doorlopend / van 6 tot 9 jaar
Laathof

DRijfPlasticiNE
‘Tateljeeke
Voortaan nog meer badplezier met je eigen megacoole 
baddiertje, gemaakt van drijvende plasticine.
doorlopend / van 9 tot 12 jaar
Laathof

kNutsElkRaaM
Bornemse kinderopvanginitiatieven
Terwijl de mama’s en papa’s alles te weten komen aan 
de infostand van de kinderopvang kunnen de kleintjes 
zich laten schminken of een Venetiaans masker, schild, 
zwaard, toverstaf of prinsessenhoed knutselen. De 
koning heeft voor elk kind een verrassing.
doorlopend / voor iedereen
op het grasveld aan de hoofdingang

EEN faNtasiERijkE DiERENcOllagE
Tine Van Lent
Maak al knippend en plakkend een verzonnen dier. 
Wordt het een dreigende driekoppige draak of een 
eenhoorn met witte sokjes?
van 15.15 tot 17 uur / vanaf 6 jaar. 
slechts 25 deelnemers!
spiegelzaal van het kasteel

fliPBOEk
Tine Van Lent
Met een pen en Postitvelletjes maak je een eigen 
animatiefilmpje. Alsof het digitale tijdperk nooit is 
ingetreden.
van 13 tot 14.45 uur / vanaf 8 jaar. 
slechts 25 deelnemers!
spiegelzaal van het kasteel

Wat?
SuperVlieg zoeft terug door het land. Deze bruisende familie en gezinshappening vol met kunsten en kunstjes landt op zondag 8 mei tussen 13 (deuren open vanaf 12.30 uur) en 18 uur opnieuw op het kasteeldomein in Hingene. 

Supervlieg betekent smullen van een uitgebreid kinderkunstenbuffet. Op het menu staan dit keer theater, muziek, workshops en heel veel randanimatie. Chiro Hingene en Branst zorgen voor een hapje en een drankje. 

Meer weten?
Voor meer informatie kan je vooraf terecht aan de balie van CC Ter Dilft, SintAmandsesteenweg 4143, 2880 Bornem, tel. 03 890 69 30, cultuur@bornem.be. Bezoek ons ook op www.bornem.be/jeugd en www.supervlieg.be. Op 8 mei is er een infopunt in de inkomhal van het kasteel.

Waar?
Alle activiteiten vinden plaats in het kasteeldomein d’Ursel, Wolfgang d’Urselstraat 9, 2880 Bornem. In de programmakrant vind je een plannetje van het domein.

Meedoen?
Toegangsbandjes zijn vooraf te koop aan de balie van CC Ter Dilft (SintAmandsesteenweg 4143, 2880 Bornem) en op 8 mei aan de hoofd en zijingang van het kasteeldomein (Wolfgang d’Urselstraat en Edmond Vleminckxstraat). De prijs is 5 euro per persoon. Met een familiekaart van CC Ter Dilft betaal je slechts 3 euro per persoon. Met het toegangsbandje kan je deelnemen aan alle activiteiten op het domein. 

luistERlEZERBus
Bib Bornem
Hou zeker ook eens halt aan de Luisterlezerbus, een 
echte Lijnbus die voor de gelegenheid is ingericht als 
een knusse voorleesruimte. Gekke avonturen, een 
vleugje poëzie, wat romantiek en een flinke portie 
spanning lopen hier op wieltjes.
van 13.30 tot 14.20 uur, van 14.30 tot 15.20 uur en 
van 15.30 tot 16.20 uur / van 4 tot 8 jaar
vooraan op het kasteeldomein

gREgOR wOllNy 
Gregor Wollny komt uit Berlijn en is een bijzondere 
clown, mimespeler en jongleur. Hij heeft veel te 
vertellen, maar je zal hem weinig horen zeggen. Zijn 
zwijgen is nu eenmaal goud. Gregor heeft niet veel 
nodig. Een eenvoudige duimstok verandert in zijn 
handen in een wild beest of een vlinder. Vanaf het 
eerste moment verovert hij je hart en sleept je mee in 
zijn fantasiewereld. 
van 13.30 tot 14.10 uur en van 16.30 tot 17.10 uur
voor iedereen
circustent (250 plaatsen)

jaN DE sMEt sOlO
Zichzelf begeleidend op allerlei bekende en minder 
bekende instrumenten  wees gerust nooit allemaal 
tegelijk  brengt Jan De Smet (De Nieuwe Snaar) een 
gevarieerd liedjesprogramma voor het jonge volk. Hij 
verzamelde ondertussen een gigantisch repertorium 
van traditionele kinderliedjes en maakte er ook zelf 
‘nieuwe’. Steek je vinger nu al in de lucht!
van 14.30 tot 15.30 uur / voor iedereen
circustent (250 plaatsen)

jiP EN jaP
Jeugdharmonie Ter Dilft
Jip en Jap houden allebei veel van muziek. Jip wil 
slagwerker worden, koopt een trommel op de 
rommelmarkt en krijgt twee stokken van een 
straatmuzikant. Jap breekt zijn spaarpot om een oude 
trompet te kopen. Ze oefenen hard, maar bakken er 
niets van. Tot de Jeugdharmonie hen op het juiste 
spoor zet… 
van 15.30 tot 16.15 uur / voor iedereen
circustent (250 plaatsen)

tRiPlEttE
Les P’tits Bras
De oma en opa van Chouchou veroverden in 1937 de 
wereld met hun circusshow. Als eerbetoon aan zijn 
grootouders herneemt hij deze show samen met zijn 
vrouw (Zouzou) en zijn schoonbroer (Alfred). Het 
resultaat is een hallucinant circusspektakel helemaal 
in de stijl van het circus van de jaren dertig met intense 
choreografieën, eenwielers en een zeven meter hoge 
trapeze. Triplette brengt een lach en een traan, 
waanzin en tederheid, spanning en passie. Uiteraard 
voorzien van een flinke dosis humor en ironie, zo 
typisch voor Les P’tits Bras.
van 17 tot 17.40 uur / voor iedereen
trapezestelling voor het kasteel 

VERtElthEatER
Bib Bornem i.s.m. vrijwilligers
Vrijwilligers van de bibliotheek haalden hun mooiste 
prentenboeken boven en stopten de mooiste verhalen 
in hun vertelkast. Spits je oren en kijk goed, want 
nadien maak je je eigen verteltheatertje en stop je er 
je zelf gekleurde kleurplaten in.
doorlopend / van 4 tot 9 jaar
kelder kasteel

kaMMElOt
FroeFroe
Kammelot is een vlammende voorstelling vol roestige 
harnassen, blanke zwaarden, wapperende manen en 
vuurrochelende draken. Met stoere ridders, een 
feministische jonkvrouw en koning Arthur.
3 keer tussen 13 en 18 uur / vanaf 6 jaar
op het grasveld voor het kasteel


