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Dag beste lezer,
Hier zit of sta je dan met de eerste editie van het Gekkoo Magazine
in je hand. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom je dit boekje kreeg
en wat Gekkoo is. Wel, liefste lezer, Gekkoo is een grote Antwerpse
jeugdwerkorganisatie met een rijk verleden: 80 jaar hebben wij gewerkt
onder de naam Kindervreugd, maar we voelden dat het tijd was voor
een nieuwe wind. Niet enkel onze naam is veranderd, we hebben ook
hard gewerkt om onze werking en ons aanbod te vernieuwen. Je kan
bij ons terecht voor plezierige speelpleinen en vakantiekampen vol
avontuur en ontdekkingen, maar ook voor geweldige workshopreeksen
op woensdagnamiddag in jouw buurt en zotte themakampen zonder
overnachting. Al dit moois is enkel en alleen mogelijk omdat wij de
allerbeste animatoren en vrijwilligers van de wereld hebben (écht waar!).
Ze hebben veel ervaring en zijn megagemotiveerd. Wie ze zijn? In dit
magazine leer je er een aantal kennen. Veel van de artikels zijn tot stand
gekomen met hun input, tips, mopjes, foto’s en getuigenissen. Een kleine
tip: wij zijn steeds op zoek naar speelse, lieve, verantwoordelijke en
creatieve jongeren om bij onze vrijwilligersbende te komen.

Kinderen en jongeren kansen geven, laten groeien,
spelen en ontdekken in een veilige omgeving, dicht
bij huis, dat is Gekkoo.
Beste lezer: In dit magazine hebben we ons beperkt tot een aantal
artikels en onderwerpen. Wil je meer lezen? Bekijk dan ons
digitaal magazine op www.gekkoo.be. We nemen je mee naar een
speelplein, maken je wegwijs door de wondere wereld van de educatieve
games en geven je tips van upcycling experte Evy Puelinckx. En veel nog
zo veel meer, dus ga snel op ontdekking!
Groetjes,
Het Gekkoo-team

Hoi, ik ben Sarah.
Ik ben communicatiemedewerker bij
Gekkoo. Met veel trots en een klein hartje
stel ik je ons fonkelnieuwe magazine voor.
Ik hoop dat het je kan inspireren om
jullie weekend, woensdagnamiddagen en
vakanties met de kinderen nóg plezanter
te maken. Jullie tips, opmerkingen of
complimentjes zorgen ervoor dat wij elke
keer opnieuw een beter magazine kunnen
uitbrengen, dus stuur gerust een mailtje
naar sarah@gekkoo.be met je ideeën.
Voor meer informatie over ons aanbod,
check www.gekkoo.be.
Veel leesplezier!
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RAADSEL
Welke knappe kop lost dit raadseltje op?
Als je het antwoord niet weet, moet je maar eens goed zoeken in de
rest van dit magazine (en niet googelen hé!).
Weet jij trouwens uit welk bekend boek dit komt?
En wie het schreef?
Ook dat kan je allemaal ontdekken op de volgende pagina’s…
Dit verslindt al dat men kan noemen:
Dieren, beesten, bomen, bloemen;
Knaagt ijzer, bijt staal en kan de hardste stenen malen;
Velt koning, verwoest stad. En slaat hoge bergen plat.
Oplossing raadsel: 		

(oplossing zie pag 6)

Boek:

(oplossing zie pag 9)

Schrijver:

(oplossing zie pag 11)

moddersnorkelen.

Onbekende sporten:
Snorkelen in helder, aangenaam water
terwijl je kijkt naar kleurrijke vissen en
mooi koraal dat klinkt saai, niet?! Daarom
werd moddersnorkelen (of bog snorkling)
uitgevonden.
Al 32 jaar organiseert men in Wales ieder jaar
het Wereldkampioenschap in deze bijzondere
discipline. De regels zijn simpel: deelnemers
banen zich om ter snelste een weg door
een modderige sloot. Ze mogen hun armen
niet gebruiken, enkel de kracht van hun
zwemvliezen telt. Klinkt vermoeiend!
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ki jk o p pa g in a 10
v o o r in s tr u ct ie
s!

boekenmonster!

Snel gemaakt: je eigen
Verslinden jullie thuis veel boeken maar
vergeet je soms waar je gebleven was?
Deze lieve monstertjes helpen bij het
onthouden van de pagina en ze richten
opmerkelijk minder schade aan dan
ezelsoren!

Wist je dit al?
Wist je dat het oog van een struisvogel
groter is dan zijn hersenen?
Struisvogelhersenen zijn zo groot als een
walnoot en kleiner dan hun ogen. Struisvogels
zijn niet bijzonder intelligent, maar ze hebben
wel de grootste oogbol van alle vogels en
kunnen 3,5 km ver zien. Hoe goed kan jij
dingen spotten? Ga in dit magazine op
zoek naar de vijf verstopte struisvogels.

Buitentip voor het najaar: laat je
binnenkort in de ZOO van Antwerpen
opnieuw betoveren door de lichtjes,
mythische wezens en diepe kleuren.
China Light loopt van 1 december tot
14 januari. Het is een sprookjesachtige
activiteit: ’s avonds in de ZOO wandelen
heeft op zich al iets bijzonders, denk daar
prachtige lichtkunst bij. Een uitgelezen
familieactiviteit maar ook ideaal als
romantische setting voor een date!
Tickets zijn online te verkrijgen via
www.zooantwerpen.be/nl/china-light-zoo
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VOOR ALLES EEN EERSTE KEER

Welkom
op het
speelplein!

‘Kinderen die voor het eerst
naar onze speelpleinen komen,
zijn soms wat onzeker. Dat
is normaal: terechtkomen
in een nieuwe groep kan
intimiderend zijn.’ Het helpt
dan om kinderen te vertellen
hoe we werken: ‘Alle kinderen
komen aan en mogen even
vrij spelen. Nieuwe of verlegen
kindjes leiden we meestal even
rond zodat ze weten waar de
toiletten zijn, waar ze (niet)
mogen spelen,…

En we stellen hen voor aan alle
animatoren. Dat stelt gerust.
Daarna gaan ze helemaal op
in de dagactiviteiten’, vertelt
Freya. ’Het is moeilijk om een
typische dag op een speelplein
te beschrijven,’ zegt Brigit. ‘De
diversiteit aan activiteiten is
juist waar ze in uitblinken. De
focus ligt steeds op kwalitatief
spelen: veel bewegen,
liefst buiten, met creatieve
activiteiten en een veilige
groepssfeer. Uiteraard voorzien
we activiteiten op maat
van elke leeftijd. Kinderen
moeten hier in interactie
gaan met anderen om plezier
te maken. Vandaar dat de
minimumleeftijd op 4 jaar ligt.
Vierjarigen hebben ook al wat
kleuterklaservaring: ze zijn
vertrouwd met een dagschema
en kunnen zelfstandig naar het
toilet.’ Als kindjes nog slaap
nodig hebben overdag, is een
speelplein geen goed idee: ‘het
is erg vermoeiend omdat er

Checklist: wanneer is mijn kind klaar voor een speelplein

:

Mijn kind kan sociaal functioneren in groep
Mijn kind is zindelijk (een ongelukje kan altijd gebeuren)
Mijn kind heeft geen dutjes meer nodig overdag
in een grote groep
Mijn kind kan omgaan met veel prikkels en raakt niet in paniek
Mijn kind is leergierig, nieuwsgierig en wil afwisseling:
op een speelplein is elke dag anders.
GEK KOO MAGAZ INE
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zoveel prikkels binnenkomen’,
vertelt Eline. Birgit vult aan:
‘We zorgen steeds voor
een goed evenwicht tussen
animatoren met veel ervaring,
en animatoren. Maar zij zijn
geen zorgverleners: hun focus
ligt op het bieden van een
kwalitatieve speelwerking.
Oudere kinderen moeten zich
ook volledig kunnen uitleven.’
1. Pak samen de rugzak in en
label alles met naam en
voornaam. Geef genoeg eten
mee, het is een inspannende
dag. En voorzie comfortabele
kledij die vuil mag worden.
2. Bespreek samen kort wat de
verwachtingen zijn van het
kind. Kleine onzekerheden
zijn makkelijk op te lossen
door ’s morgens even een
babbeltje te doen met de
(hoofd)animator.

Leer ons wat beter kennen:
Eline werkt als animator in
een rust- en verzorgingstehuis.
7 jaar geleden begon ze als
animator op de speelpleinen
en zit nu in bestuursorganen
van Gekkoo. Freya is
kleuterjuf en is ondertussen
al 3 jaar animator bij Gekkoo.
Stafmedewerker Birgit werkt
drie jaar bij Gekkoo en houdt
zich bezig met de speelpleinen
en de vrijwilligerswerking.

I de tijd I

Speelpleinen zijn heel
populair in de vakantie. En
terecht: het is gemakkelijk,
flexibel en plezant. Vanaf de
krokusvakantie staan onze
topanimatoren helemaal
klaar om kleine ontdekkers
en speelvogels te ontvangen.
Twee van onze topanimatoren,
Freya en Eline, vertellen je
alles over onze speelpleinen.
En stafmedewerker Birgit geeft
tips mee.

SLIM SPELEN

Educatieve games
Geen weer om buiten te spelen? Gekkoo testte drie
leerrijke spelletjes uit voor op je smartphone, tablet of pc.
LEGO® Juniors Create & Cruise 4-7 jaar - iOS, Android en Windows - gratis
Maak je eigen voertuigen en minifiguren uit LEGO. Door met je
voertuig muntjes te verzamelen, spaar je Legoblokjes en onderdelen
om je eigen chauffeur en wagentje samen te stellen. Onderweg
bouw je ook aan gebouwen die opduiken in de volgende levels.
Hoe meer muntjes je verzamelt, hoe meer keuzemogelijkheden.

Dierenzoeker - 7-12 jaar iOS, Android en op je pc - gratis - www.dierenzoeker.nl
Met de Dierenzoeker kan je achterhalen welke dieren je in de natuur en in
je huis tegenkomt. Je zoekt op kleur, aantal poten, vleugels, lichaamsbouw,
gedrag,... om het juiste dier te vinden. Daarna klik je op de naam van het
dier voor meer info. Er zitten meer dan 300 dieren in de app, waaronder
vogels, vissen, kriebeldiertjes, vliegen, zoogdieren en wormen. Eens de app
geïnstalleerd is op je smartphone of tablet, heb je zelfs geen internetverbinding
nodig om dieren op te zoeken.

Fundels - 3-10 jaar iOS, Android, Windows en pc - gratis/betalend - www.fundels.com
Fundels brengt boeken tot leven door bewegende beelden, muziek en
gesproken tekst. Elke fundel bestaat uit zes verschillende spelletjes of
oefeningen die verwijzen naar het boek. De app installeren is gratis,
om een fundel (digitale prentenboek) te downloaden moet je betalen. Voor
leden van een Antwerpse bibliotheek zijn fundels helemaal gratis. Een
gebruiksaanwijzing vind je op http://antwerpen.bibliotheek.be,
klik op kinderen en dan op fundels.

I de tijd I

Gekkoo Spelbus

al? Het is een echte bus
Ken jij onze
waar je gratis speelgoed kan ontlenen! Zin om zelf iets in
elkaar steken? In onze Gekkoo Spelbus zitten verschillende
spelletjes om zelf je autobaan, robot, kraan of kasteel te
bouwen. Ben je gek op dieren? In onze Spelbus vind je
allerlei dierenspelletjes zoals de denkpuzzel Safari hide
and seek of de gezelschapsspelletjes Regenwormen,
Bonje in de stal, Party Animals en Kippenspel. Breng je
eigen verhalen tot leven met de handpoppen, dino’s,
boerderijdieren, huisjes, speeltapijt,... je kan het allemaal
lenen bij ons. Benieuwd naar het Spelbusaanbod en hoe
je gratis speelgoed kan lenen?
Surf naar www.gekkoo.be/spelbus.
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Vrijwilliger
JEF

Nog steeds ben ik ervan
overtuigd dat elke vrijwilliger
wel een plekje vindt binnen Gekkoo,
iedereen die zin heeft om engagement
op te nemen raad ik echt aan om
het eens te proberen.

Wat doe je bij Gekkoo
en hoelang doe je
dat al?

Ik ben voorzitter van Gekkoo, dat ben ik sinds 2014, de jaren daarvoor was ik secretaris van
de vereniging. Daarnaast heb ik heel wat speelplein- en kampenwerk gedaan. Als animator,
hoofdanimator, hoofdverantwoordelijke en instructor. Tegenwoordig ga ik soms nog mee op kamp als
animator en in de herfstvakantie maak ik deel uit van de kookploeg in ons verblijf in Brecht.

Wat doe je als werk/
wat studeer je:

Ik ben leerkracht in stedelijke basisschool De Wereldreiziger. Samen met twee andere collega’s
staan we in de twee zesde leerjaren. Dit jaar werk ik ook aan het strategische beleid van de school.

Mijn ideale zondag is:

Rustig tijd doorbrengen met mijn gezin, liefst in een natuurgebied of ergens waar mijn kinderen
Lus en Sis zich goed kunnen uitleven.

Als ik een superkracht
mocht kiezen, zou ik:

De tijd kunnen vertragen. Had een dag maar 36 uren! Dan kon ik meer tijd spenderen aan mezelf,
Gekkoo en de mensen met wie ik samenwerk en -leef.

Mijn eerste
herinnering is:

Op mijn eerste dag in de kleuterschool vond ik een zwarte alcoholstift en kleurde daarmee de witte
handtas van de juf helemaal in. De juf vond dat niet zo leuk, mijn eerste schoolherinnering speelde
zich dus voornamelijk af in de hoek!

Je mag mij altijd
wakker maken voor:

De zevende dag, de krant, een koffie met croissant, een goed idee, een belangrijke
sportwedstrijd, mijn kids.

Mijn favoriete
moment op kamp/
op speelplein/bij de
woensdagbende/bij de
spelbus/in een verblijf/
op ‘kantoor’ ... was:

Ik nam als 19-jarige het kamp in Weweler over. Het was een erg uitdagende en veeleisende
tweeweekse. Ik heb er veel geleerd over hoe jongeren moeten kunnen groeien in een engagement.
Het was een heerlijk gevoel om het kamp af te sluiten met 120 deelnemers die tevreden de bus
huiswaarts namen. We hadden ons eerste kamp geleid zonder veel incidenten. Een kwartier later
merkten we echter dat we alle identiteitskaarten nog in ons bezit hadden, de achtervolging op de
bussen werd dan ook prompt ingezet...

Waarom ben je
vrijwilliger?

Omdat ik geloof in de bijzondere kracht van Gekkoo. De wisselwerking tussen onze vrijwilligers
en medewerkers heeft iets magisch. Onze organisatie biedt zoveel kansen aan zoveel
verschillende mensen. We kunnen echt het verschil maken voor kinderen en jongeren. Daar ben
ik oprecht trots op, daarom ben ik lid van de Gekkoo Vrijwilligersbende.

Hoe kwam je bij
ons terecht?

Ik nam deel aan kampen en speelpleinen van het toenmalige Kindervreugd. Ik had het geluk om er
erg gedreven animatoren en hoofdverantwoordelijken te ontmoeten. Toen ik later deelnam aan
de animatorscursus was mijn Gekkoo-verhaal helemaal geschreven: ik had daar de tijd van mijn
leven en leerde vrienden kennen die nu nog altijd erg dicht bij mij staan.
Klikt het tussen animatoren op kamp of tijdens een activiteit, dan ben je vertrokken
voor heel wat Gekkoo jaren. Lukt het niet, dan kunnen we altijd samen op zoek gaan
naar wat wel op je lijf geschreven is.
GEK KOO MAGAZ INE
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I De Hobbit I

Vrijwilliger
LIENE
Wat doe je bij Gekko
en hoelang doe je
dat al?

Ik ben 1 jaar animator

Wat doe je als werk/
wat studeer je:

6de middelbaar humane wetenschappen

Mijn ideale zondag is:

Mogen uitslapen, iets met vrienden doen en wat netflixen

Als ik een superkracht
mocht kiezen, kies ik:

Gedachten kunnen lezen en manipuleren

Mijn eerste
herinnering is:

Een rare droom die ik ooit had als kleuter

Je mag mij altijd
wakker maken:

Om sushi te gaan eten of te gaan shoppen

Mijn favoriete moment op
kamp/op speelplein/bij
de woensdagbende/bij de
spelbus/in een verblijf/op
‘kantoor’ (…) was:

Toen ik voor het dagthema op het speelplein in Berchem in een nineties outfit mocht komen
en we de hele dag oude muziek speelden. De blikken van de kinderen waren geweldig.
Ze begrepen maar niet dat het hele animatorenteam alles kon meezingen terwijl zij nog
nooit van deze liedjes gehoord hadden.

Waarom ben je
vrijwilliger?

Je krijgt ook veel terug van de kinderen. Ik heb ook veel goede vrienden gemaakt,
dus het is er altijd leuk

Waarom ben je
begonnen en wat
zou je zeggen tegen
iemand die nu nog
twijfelt om het eens te
proberen?

Ik ben begonnen aan de animatorcursus uit nieuwsgierigheid. Ik was eerst van plan om
alleen tijdens de zomermaanden op het speelplein te staan, maar ik miste het al snel.
En dus vind je me nu regelmatig op het plein. Ik raad iedereen aan om een cursus te
volgen! Je leert je creativiteit op verschillende manieren te gebruiken. Je maakt veel
nieuwe vrienden, en het is gewoonweg leuker om een week op het speelplein te staan,
dan thuis niets te doen.

Groot gelijk
Liene!

ZIN OM OOK BIJ DE LEUKSTE BENDE VAN
ANTWERPEN EN HEEL VER DAARBUITEN
TE HOREN?
SCHRIJF JE IN VOOR EEN CURSUS, EN
KOM HET GEWOON EENS PROBEREN!
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Maak je eigen boekenmonster
Enkel en alleen voor echte boekenveelvraten! Volg de instructies en maak
je eigen boekenmonstertje. Je kan een gevaarlijk, vriendelijk of grappig
monstertje maken, met verschillende kleuren en patronen. Veel plezier!

1

Knip de vorm
van het
boekenmonster
uit.

5
Teken oogjes op
een wit papier.
Knip ze daarna uit.

2

Vouw 1 flapje
naar binnen.

6
Plak de oogjes
op je monster.

Teken tanden en laat
een plakrandje aan de bovenkant.
Knip de tanden uit.

3
Vouw het andere
flapje eroverheen.

7

8
4

Plak de tanden in
de binnenkant
van je monster.

LIJ

LIJ

En HOPLA hIJ is

M

M

M
J
M
I
J
L
LI
IJM

LIJM

M
LIJ

Op zoek naar zinvolle en creatieve activiteiten?
Knutselige duizendpoten en spontane moppentappers ontvangen wij bij Gekkoo met open
armen in onze themakampen (met of zonder overnachting) tijdens de vakanties. En op
woensdagnamiddag zijn er allerlei inspirerende
workshopreeksen van de Woensdagbende.
Bekijk zeker ons aanbod op www.gekkoo.be.
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klaar
I J.R.R. Tolkien I

Lijm de flapjes
aan elkaar vast.

Upcycling met
Evy Puelinckx
Mensen met passie, dat inspireert.
We gaan graag op zoek naar mensen
die hard werken aan hun grote of kleine
dromen, en zo de wereld op hun eigen
manier mooier maken. Deze editie:
upcycling experte Evy Puelinckx.

Upcycling is
veel meer
dan knutselen
met afval: je
hergebruikt
materialen zodat
ze opnieuw lang
kunnen meegaan.

I J.R.R. Tolkien I

ar

Hoe ben je bij upcycling
terecht gekomen?
‘Zoals ieder kind met veel
fantasie maakte ik vaak van
niets, iets. En eigenlijk ben
ik dat gewoon altijd blijven
doen. Ik heb een paar jaar
als architect gewerkt rond
duurzaam bouwen maar
ik voelde dat ik meer kon
betekenen en ben toen mijn
eigen community gestart: de
vzw HetVindingrijk waarbij de
upcyclista’s op pad gaan voor
tal van upcycling workshops.
Ik heb de afgelopen jaren
ook enkele tv-grogramma’s
gemaakt (zoals Bouwen Aan
Geluk op VTM) waarmee ik
het groter publiek liet proeven
van circulaire economie en
upcycling. Ook mijn boek
ging uit van diezelfde missie.
Maar voor mij gaat circulaire
economie verder dan dat.

Daarom heb ik de stap gezet
naar de bedrijfswereld via
mijn bedrijf Evy Puelinckx,
upcycling consultancy
and design, waarmee we
circulaire economie tastbaar
maken voor organisaties. Ik
ben gestart met upcycling
omdat ik mensen wilde
enthousiasmeren om op een
andere manier met spullen om
te gaan en zo samen afval de
wereld uithelpen. Ik ben ervan
overtuigd dat we met kleine
stappen grote veranderingen
kunnen teweegbrengen.'

Wat kan je aanraden aan
mensen die het eens willen
proberen?
‘Kijk anders naar afval.
Met oude strips en leuke
vouwtechnieken kan je
mooie creaties maken. Met
een beetje werk tover je
een wijnkistje om in een
nachtkastje. In ons boek
maken we van oude strips
een lampje: een leuk project
om samen met je kinderen te
doen!’

De 5 gouden tips van Evy:
1. Als je twee verschillende
materialen hebt waar je
niets meer mee kan, moet
je beide materialen eens
googelen.
2. Vertrek van het materiaal
zelf: vermijd lijmen, want
eens je daarmee begint valt
er achteraf niets meer mee
te doen.
3. Zorg voor een paar goede
upcyclingboeken.
4. Maak eens zelf een cadeau
in plaats van eentje te
kopen.
5. Durf vooral te proberen,
vaak kan je meer dan je
denkt. Start eenvoudig en
bouw zo op.

GEK KOO MAGAZ INE
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Meer info over Evy en haar
projecten vind je op
www.evypuelinckx.com.
Haar boek ‘Upcycling,
Afval wordt Design’ is
ook een aanrader met
prachtige foto’s en 29
projecten die je zelf kan
maken. Leuk om te geven
aan milieubewuste en
creatieve familieleden!

Welkom
in onze
verblijven
Verblijf Natuur
Appeldijkstraat 36, 2880 Weert
> Genieten van de rust en het groen
> 40 bedden
> Ideaal voor kleinere groepen
> Huren tijdens schoolweken?
Surf naar www.gekkoo.be/jeugdververblijf voor
beschikbare data en prijzen.
> Huren tijdens weekends of schoolvakanties?
Surf naar www.cjt.be voor beschikbare data en prijzen.

Verblijf Spelen
Staf Larochelaan 47, 2960 Brecht
> Actief en sportief ontspannen
> 140 bedden
> Ideaal voor grote groepen
> Dit verblijf kan je gedeeltelijk of volledig
afhuren.
> Huren tijdens schoolweken?
Surf naar www.gekkoo.be/jeugdververblijf
voor beschikbare data en prijzen.
> Huren tijdens weekends of schoolvakanties?
Surf naar www.cjt.be voor beschikbare
data en prijzen.
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SPELEN & ZOEKEN

Toptips voor
een weekendje weg
met vrienden of familie
Ga je binnenkort op weekend met vrienden
of familie? Of heb je tijdens de feestdagen
veel familieleden op bezoek? Bij Gekkoo zijn
wij ervan overtuigd dat volwassenen stiekem
gewoon grote kinderen zijn, en dus minstens
even graag spelen en op schattenjacht gaan.
We geven je met veel plezier onze tips mee
voor een topweekend, binnen én buiten.
Helemaal goedgekeurd door Gekkoo!
Gouden tips:
1. Spannende speurtochten en smakelijke
pauzes maken wandelingen leuk voor kinderen
en volwassenen. Neem lekkere snacks en
warme dranken mee en stel haalbare doelen
om pijnlijke voetjes te vermijden.
Dit heb je nodig:
knuffeldieren, goede verstoptechnieken

Op zoek naar leuke speurtochten? Check
ons digitaal magazine op gekkoo.be:
we verzamelden er onder andere de
speurtochten van de Zondag Bosdag blog.
Je kan ze printen en meenemen. Je vindt
op Zondag Bosdag ook veel tips en
inspiratie om in elk seizoen de natuur
in te trekken, neem dus zeker eens een
kijkje op www.zondagbosdag.be.

Zo speel je het:
iedereen kiest een knuffeldiertje en
verstopt het ergens in huis. Je moet nu
proberen om elkaars knuffeldier te vinden
en uit zijn verstopplaats te ontvoeren
zonder dat iemand het ziet. Spreek
af wanneer het spel stopt. Dan mag
iedereen de knuffels die hij gevonden
heeft, tonen aan de rest.

2. Laat je eventuele accommodatie achter zoals
je er zou willen aankomen.
3. Maak van je weekend één groot spel:
onze persoonlijke aanrader is de

En de winnaar is:
de persoon van wie het knuffeldier
niet gevonden is. Of de persoon die de
meeste knuffeldieren gevonden heeft.

knuffeldieren-gotcha

Maak het spel moeilijker:
• laat iedereen zijn knuffel ’s avonds
opnieuw verstoppen (zonder dat
iemand het ziet).
• schrijf de namen van de deelnemers
op papiertjes, trek een naam en ga op
zoek naar de knuffel van de persoon
wiens naam jij getrokken hebt
• verstop de knuffels die jij vindt op een
andere plek.
Zorg dat je geen knuffels vergeet!
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Ontdek ons aanbod!
Kampbende
Onze vakanties met overnachting in binnen- en buitenland.
Het volledige overzicht en alle info vind je op www.gekkoo.be.
Inschrijven kan online of op het secretariaat van Gekkoo.

kerstvakantie
2/01 > 5/01

5-10 jaar

Themakamp Sport-Actie-Spel: Kerst

Verblijf Spelen (Brecht)

10/02 > 17/02

8-18 jaar

Ski & Board

Nauders (Italië)

11/02 > 16/02

6-9 jaar

Als een vis in het water

Verblijf Natuur (Weert)

11/02 > 16/02

10-16 jaar

The Voice

Verblijf Spelen (Brecht)

8-10 jaar

Kids in de sneeuw

Wildschönau (Oostenrijk)

Themakampen Sport-Actie-Spel

Verblijf Spelen (Brecht)

krokusvakantie

paasvakantie
31/03 > 6/04
31/03 > 7/04
7-12 jaar

Turnen

7-17 jaar

Handbal

8-12 jaar

Smullen en smossen

8-12 jaar

iTech

8-12 jaar

Ravotten

5-6 jaar

Kleuterkamp

31/03 > 6/04

16-19 jaar

Band Boost

Verblijf Natuur (Weert)

31/03 >10/04

10-17 jaar

Ski & Snowboard

Wildschönau (Oostenrijk)

8/04 > 13/04

10-16 jaar

On Stage

Verblijf Spelen (Brecht)

8/04 > 13/04

6-14 jaar

Later word ik…

Nieuwpoort

8/04 > 13/04

3,5-6 jaar

Kleuterkriebels

Nieuwpoort

8/04 > 13/04

9-19 jaar

Venetië

Venetië

Nieuw vanaf de paasvakantie: themakampen zonder overnachting
tijdens schoolvakanties. Bekijk het aanbod vanaf half december op
onze website, dan staat ook ons aanbod voor de zomervakantie
online. Snel inschrijven is de boodschap!
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Speelpleinbende
Een dag vol plezier op werkdagen in de schoolvakanties. Voor speelvogels van
4 tot en met 12 jaar. Alle info vind je op www.gekkoo.be.
Vooraf inschrijven kan:
• online tot een week voor de start van de vakantie
• op het secretariaat van Gekkoo tot en met de woensdag voor
de start van de vakantie
Hou er rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is. Volzet is volzet.
We raden aan om vooraf in te schrijven en te betalen.
Inschrijven in de vakantie kan enkel als er nog plaats is, en doe je:
• op het secretariaat van Gekkoo voor één of meerdere dagen.
Je betaalt meteen cash.
• op het speelplein zelf voor de dag zelf. Je betaalt meteen cash.

Woensdagbende
Speelwerking en workshopreeksen op woensdagnamiddag tijdens het schooljaar.
Voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Het volledige overzicht en alle info vind je op
www.gekkoo.be. Inschrijven kan online of op het secretariaat van Gekkoo.

Woensdagbende

Locatie

Berchem

Basisschool Leopold III, Mellinetplein 13, 2600 Berchem

Deurne

Basisschool Kadee, Frank Craeybeckxlaan 24, 2100 Deurne

Merksem

Basisschool Het Laerhof, Laarsebaan 100, 2170 Merksem

Stadspark

Sint-Jozefinstituut, Jacob Jordaensstraat 75, 2018 Antwerpen

Wilrijk

Basisschool De Letter, Letterkundestraat 39, 2610 Wilrijk

Zurenborg

Basisschool Crea 16, Grotehondstraat 50, 2018 Antwerpen

Animatorcursus
Voor 15-plussers die animator willen worden. Na een week cursus kan je stage doen op
één van onze speelpleinen om je attest van animator te behalen. Info en inschrijven via
www.formaat.be en op ons secretariaat, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen.
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Hoe boek ik bij Gekkoo?

Tussenkomst aanvragen

1. Via www.gekkoo.be

Vakantieplezier is voor veel mensen een

Selecteer je keuze en reserveer snel en
gemakkelijk

onbetaalbare luxe. Gekkoo vindt dat alle kinderen
moeten kunnen deelnemen aan een speelplein

2. Op ons secretariaat
Spring binnen in de Limburgstraat 49-53,
2020 Antwerpen en onze medewerkers helpen
je graag verder

of kamp. Daarom kan je voor onze speelpleinen,
Woensdagbende en kampen een beroep doen op
het Gekkoo Fonds. Dit fonds komt voor 50% tussen
in de deelnameprijs. Vanaf 1 januari 2018 zal het
eenvoudiger zijn om de korting aan te vragen.

Wil je in de toekomst dit magazine gratis en
voor niets in je brievenbus krijgen? Of wil je het
bestellen voor je klas, vereniging, collega’s of
club? Surf dan naar www.helemaalgekkoo.be
en abonneer je, of stuur een mailtje naar

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een
tussenkomst via het Gekkoo Fonds of wil je meer
info? Neem dan contact op met het secretariaat
van Gekkoo.

sarah@gekkoo.be met je gegevens en de
gewenste oplage. Je kan op elk moment je
abonnement stopzetten.

De meeste ziekenfondsen geven een
tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten.
Informeer je via de kantoren of website van
je mutualiteit.

WIN SAMEN MET JE VRIENDEN
HET
FEEST VAN JE LEVEN !
Doe mee aan onze fotowedstrijd en win samen
met je vrienden het feest van je leven!
Bezorg ons jouw coolste vrienden/klas/bendefoto
en win een kinderfeest met alles erop en eraan
en dan nog een beetje extra. Dus maak een leuke
foto met je sportclub, klas, beste vrienden,… en
surf naar www.helemaalgekkoo.be om de foto in
te sturen. En wie weet verrassen wij jouw klas,
club of vriendengroep wel met een knaller van
een topfeest! Veel succes!
Meer informatie, voorwaarden en het
wedstrijdreglement:

www.helemaalgekkoo.be

