
Creatieve Week 

Elfelarij 
Alfheim is het rijk van de elfen. Elfen Alfheim is het rijk van de elfen. Elfen Alfheim is het rijk van de elfen. Elfen Alfheim is het rijk van de elfen. Elfen 

zijn overal, in bomenzijn overal, in bomenzijn overal, in bomenzijn overal, in bomen, stenen, water, , stenen, water, , stenen, water, , stenen, water, 
bloemen…bloemen…bloemen…bloemen…Ze zijn vrolijk en houden Ze zijn vrolijk en houden Ze zijn vrolijk en houden Ze zijn vrolijk en houden 

van muziek, en mooie kleurrijke van muziek, en mooie kleurrijke van muziek, en mooie kleurrijke van muziek, en mooie kleurrijke 
dingetjes. Elfenstemmen zijn zo zacht dat dingetjes. Elfenstemmen zijn zo zacht dat dingetjes. Elfenstemmen zijn zo zacht dat dingetjes. Elfenstemmen zijn zo zacht dat 

je ze alleen met je binnenste oren kanje ze alleen met je binnenste oren kanje ze alleen met je binnenste oren kanje ze alleen met je binnenste oren kan horen.  horen.  horen.  horen. 
Elfenmuziek is zo mooi, dat je hart ervan gaat Elfenmuziek is zo mooi, dat je hart ervan gaat Elfenmuziek is zo mooi, dat je hart ervan gaat Elfenmuziek is zo mooi, dat je hart ervan gaat 

zingen en springen. Wat weet jij nog meer over elfen?zingen en springen. Wat weet jij nog meer over elfen?zingen en springen. Wat weet jij nog meer over elfen?zingen en springen. Wat weet jij nog meer over elfen?        

    

 
 
 

 

Eén vakantieweek zijn we met een klein 
groepje kinderen bezig met alles wat 
met elfen te maken heeft : 
elfenverhalen, elfenknutsels, elfenlied, 
elfendrank , elfensymbolen… Voor jouw 
kind dat van de natuur houdt, van 
zingen en muziek maken, van knutselen, 
verhalen, en natuurlijk van… Elfjes!  
 

Meer info via hilde.goris@heyokateljee.be of 0475 50 66 67 

WWW.HEYOKATELJEE.BEWWW.HEYOKATELJEE.BEWWW.HEYOKATELJEE.BEWWW.HEYOKATELJEE.BE    
 jeugdatelier onder Crefi, de jeugdwerkkoepel van de Gezinsbond  



P r o g r a m m a  
Dag 1  
We openen de week met een elfencirkel 
en heerlijke bloementhee,  bouwen onze 
elfenheuvel, we maken muziek en leren 
een elfenlied. We beginnen met het 
maken van elfish bloemenhaarelastiekjes. 

Dag 3 
We geven onszelf elfenvleugels in een 
mooie elfenscrap. We vilten een elfenzon 
tijdens een lang en spannend 
elfenverhaal.  

Dag 2 
We openen de dag met de 
elfenspringeling, krijgen een eigen 
beschermelfje. We maken elfenjuweeltjes 
en een heuse elfendrank voor een lang 
leven.   

Dag 4 
We zijn de hele dag in het bos, luisteren 
naar elfenverhalen, tekenen 
elfensymbolen en spelen spelletjes. We 
leren over bomen en stenen en 
droompaden. Ouders zullen helpen met 
vervoer. 

Dag 5 
We maken een kleurige elfenmobiel die onze wensen en dromen et universum 
instuurt! Op deze laatste dag werken we onze haarelastiekjes af met gehaakte 
bloemetjes en kleurige stofrestjes. Meebrengen : wat stofrestjes bij voorkeur satijn, 
kant, bloemetjesstof.  

 
        

P r a k t i s c h 
        

WWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRR????????        BBrroouuwweerriijjssttrraaaatt  2211,,  33111188  WWeerrcchhtteerr  ––  
wwee  wweerrkkeenn  vveeeell  bbuuiitteenn,,  zzeekkeerr  vvoollddooeennddee  wwaarrmmee  
kklleeddiinngg  mmeeeeggeevveenn  
WWWWWWWWaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr????????        VVaann    2222  ttoott  2266  jjuullii  22001133  tteellkkeennss  
vvaann  99  ttoott  1166  uu  ((vvoooorr--  eenn  nnaaooppvvaanngg  iiss  ggeeeenn  eennkkeell  
pprroobblleeeemm  iinnddiieenn  vvoooorraaff  ggeemmeelldd))    
IIIIIIIInnnnnnnnsssssssscccccccchhhhhhhhrrrrrrrriiiiiiiijjjjjjjjvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnn????????        sstteeeeddss  vvoooorraaff  iinnsscchhrriijjvveenn  
ppeerr  mmaaiill  bbiijj  hhiillddee..ggoorriiss@@hheeyyookkaatteelljjeeee..bbee  ooff  ppeerr  
tteelleeffoooonn  00447755//550066666677        
BBBBBBBBiiiiiiiijjjjjjjjddddddddrrrrrrrraaaaaaaaggggggggeeeeeeee????????        220000  EEUURR  vvoooorr  55  ddaaggeenn,,  
ccrreeaammaatteerriiaaaall,,  ggeezzoonndd  vviieerruuuurrttjjee  eenn  ddrraannkkjjee  
iinnbbeeggrreeppeenn  ��  4455  EEUURR  vvoooorr  éééénn  aappaarrttee  ddaagg  ��  vvoooorr  
mmeeeerrddeerree  kkiinnddeerreenn  vvaann  hheettzzeellffddee  ggeezziinn  ::  ttwweeeeddee  
kkiinndd  aaaann  hhaallvvee  pprriijjss  

 
 


