
FAMILIEFESTIVAL
ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 

IN EN ROND DE BORRE - SPEELPLEINSTRAAT 10, 3360 BIERBEEK

Hier is het dan! Hét nieuwe programma van ons vrolijke familiefestival Qukeleku. 
Zorg dat je er bij bent, want deze zevende editie wordt meteen ook de allerlaatste. 
We verwennen jullie nog één keer met een mix van intieme voorstellingen, creatieve 
workshops, verrassende sporten en ludieke animatie. Een feestelijke zondag voor de 
fans van het eerste uur én voor alle nieuwsgierigen die (nog) eens willen proeven van 
dit bijzondere project. Tot dan?

VAN 11.00 U TOT 17.00 U 



VOORSTELLINGEN
ZEEBOENK FroeFroe
‘Wie nog nooit gevaren heeft, weet niet hoe een zeeman leeft’. Monster aan voor deze voorstelling 
van Froefroe voor en over (klein)mannen met baarden en loze meisjes (die willen gaan varen). 
‘Zeeboenk’ is een knotsgekke voorstelling boordevol live muziek en schone installaties.
theaterzaal I om 11.00 u, 13.15 u en 15.30 u I voor 6 tot 12 jaar I duur 45’ I max. 90

MAMMOET BRAVO Stefan Boonen
Het verhaal van Theodore Bob Prinsel de eerste (oftewel Theo) die op een dag de oertijd ontdekt. 
Een bijzondere en gevaarlijke plek, waar bijna alles kan en mag. En het meest bijzonder: je mag er 
ook fouten maken. ‘Mammoet Bravo’ is een theatervertelling die een kinderboek op een geweldige 
manier tot leven brengt. Met een verhaal, animaties en live-illustraties.
polyzaal I om 12.30 u en 14.30 u I voor 6 tot 12 jaar I duur 45’ I max. 100

KORTFILM: HET VERLOREN VRIENDJE
Op een dag vindt een kleine jongen een pinguïn op zijn stoep. De jongen weet niet goed wat aan 
te vangen met het verdwaalde diertje. Omdat niemand hem lijkt te missen, besluit hij de pinguïn 
dan maar met zijn roeiboot terug te brengen naar de Zuidpool. De reis belooft een beproeving te 
worden… ‘Het verloren vriendje’ is een hartverwarmende en ontroerende kortfilm over vriendschap.
judozaal I om 11.00 u, 13.00 u en 15.00 u I voor 4 tot 6 jaar I duur 30’ I max. 50

bOOm Compagnie Quand je Serai Grand-e
Op wonderlijke wijze brengt Compagnie Quand je serai Grand-e een boom, het bos en zijn 
bewoners tot leven. Zonder woorden, met een knap decor, livemuziek en een tikje acrobatie 
construeren twee acteurs/acrobaten de boom voor je ogen. Je ziet, voelt en hoort het bosleven. 
theaterzaal I om 12.00 u en 14.15 u I voor 3 tot 6 jaar I duur 50’ I max. 110

SLOTSPEKTAKEL: TRAMPOLINE  Turn Around
Wie deze jongens en meisjes aan het werk ziet, staat zonder twijfel met open mond toe 
te kijken. Turn Around tovert als afsluiter van deze prachtige dag een wonderbaarlijk 
spektakel tevoorschijn op de reuzetrampolines. Niet te missen!
sporthal I om 16.30 u I voor alle leeftijden I duur 20’ 



SPORTKRIEBELS EN WORKSHOPS
STUNTSTEP Get Insane
Wil je graag eens jumpen? Verkies je een tailwhip of eerder de 
bunny-hop? In deze workshop ontdek je de tips en tricks van de 
stuntstep. Wie weet heb je na de workshop de microbe helemaal te 
pakken en kan je zelf van start gaan! sporthal I om 11.00 u en 14.10 
u voor 6 tot 9 jaar, om 12.00 u en 13.10 u voor 9 tot 12 jaar I duur 
60‘ I max. 15

SMARTDANCE Embedded Fitness
SmartDance is een populair video- en dansplatform dat gespeeld 
wordt met de voeten. Volg de pijlen op het scherm, op de maat 
van de muziek. Geschikt voor alle dansniveaus! raadzaal I om 11.00 
u voor 3 tot 6 jaar, om 12.10 u en om 15.10 u voor 6 tot 9 jaar, om 
14.10 u voor 9 tot 12 jaar I duur 50’ I max. 30

TRAMPOLINE Turn Around
Geraak jij al tot aan het plafond van de sporthal? Kom het testen in 
het gezelschap van een ervaren trampolinecoach! Rustig beginnen 
met een leuke opwarming en voor je ’t weet leer je de kneepjes van 
het vak om een schroef of salto te springen! sporthal I om 11.00 u 
en 13.30 u voor 9 tot 12 jaar, om 12.30 u voor 6 tot 9 jaar I duur 50’ 
I max. 15

SCHERMEN Bart Claessens
Anders dan een computer- of televisiescherm, is het vast en zeker 
de moeite om dit schermen eens te leren kennen. Onder de veilige 
begeleiding van kampioen Bart Claessens kan je nu je eerste 
‘schermstapjes’ zetten in de borre. En garde! danszaal I om 11.30 u 
en 15.00 u voor 6 tot 9 jaar, om 13.30 u voor 9 tot 12 jaar I duur 60’ 
I max. 8 duo’s (kind + ouder)

AIRTRACK Circus Atelier SALTO
Tijdens deze leuke workshop leren we je spectaculaire trucs 
aan op de Airtrack, een lang luchtkussen waarop je hoog kan 
springen! Radslag, rondat, flik flak, salto’s en andere leuke trucs 
worden je stap voor stap en op een veilige manier aangeleerd. 
Al deze coole trucs worden afgewisseld met leuke races en 
samenwerkingsopdrachten. sporthal I om 12.30 u voor 9 tot 12 jaar, 
om 13.30 u voor 6 tot 9 jaar I duur 50’ I max.20 

MASSAGE-COLLAGE Katrien Oosterlinck
Met je ogen dicht tokkelt de regen op je hoofd, kneden handen 
je schouders en glijdt er een slang zigzag over je rug. Met je ogen 
open dansen gele bollen rond je hoofd, rusten groene vierkanten 
op je schouders en beweegt een rode lijn langs je ruggengraat. 
Met z’n tweeën wordt een massage, een echte collage. Een intieme 
en rustgevende beleving tussen ouder en kind! lokaal 4 I om 12.00 
u en 15.00 u voor 6 tot 9 jaar, om 13.30 u voor 9 tot 12 jaar I duur 
60’ I max. 14 duo’s (kind + ouder)

LICHTMONSTERS Artforum
Gordijnen toe en lichten uit! Een nieuwe spannende wereld 
ontpopt zich, waarin kleine monsters tevoorschijn komen. We 
tekenen met licht en lichaam, creëren vreemde nachtgeluiden en 
voorzien onze monsters van een vreemde stem. Er ontstaan ook 
wonderlijke schaduwen die we tot leven brengen met een zaklamp. 
lokaal 3 I om 12.00 u en 15.00 voor 3 tot 6 jaar, om 13.30 u voor 6 
tot 9 jaar I duur 60’ I max. 15

STREETART KRIJTTEKENINGEN Villa Basta
Na een korte brainstormsessie experimenteren we met allerlei 
kleuren, composities en 3D-illustraties. In kleine groepjes werken 
we aan een gezamenlijk levensgroot kunstwerk uit KRIJT!  
buiten I om 11.00 u voor 6 tot 9 jaar, om 14.00 u voor 9 tot 12 jaar I 
duur 120’ I max.12



VLECHTEN VOOR VADERS, GROOTVADERS, GROTE 
ZUSSEN, MOEDERS OF GROTE BROERS. Helen Leyen
Is het elke ochtend een ware race tegen de klok waardoor je kind 
eindigt met een saaie paardenstaart? Dan is deze workshop iets 
voor jou! Papa’s, meters, grootouders, mama’s, grote zussen of 
broers neem je hartendief met wilde haren bij de hand en leer 
gemakkelijke DIY-kapsels maken. Geen ervaring vereist! 
lokaal 1 I om 12.15 u en 13.45 u voor 3 tot 9 jaar, om 15.15 u voor 9 
tot 12 jaar I duur 60’ I max. 7 duo’s (kind + ouder)

RAAM! Labo Curieus
Portretkunst, wat is dat eigenlijk? Wel! Dat is als een selfie maar 
dan met olie op doek, een tekening op papier of op foto. We 
gaan terug in de tijd en bestuderen de oude meesters. Gewapend 
met een krijtstift laten we je los op onze ramen. Maak portretten 
van gekke bekken en teken er een mooi kader omheen. Wedden 
dat we het raam kunnen omtoveren tot een doorzichtige portret-
muur? gang gemeentehuis I om 12.00 u en 14.00 u voor 9 tot 12 
jaar, om 15.30 voor 6 tot 9 jaar I duur 60’ I max. 15

SAMEN MUZIEK MAKEN Muzische workshops
Tijdens de workshop ‘Samen Muziek Maken’ ontdekken ouders 
samen met hun kinderen de wondere wereld van muziek. 
Zingen, dansen, muziek luisteren, dirigeren,… we maken een 
muziekinstrument van ons eigen lichaam. Speelse muzikale 
oefeningen op kindermaat. bib I om 13.45 u en 15.00 u I voor 3 tot 
6 jaar I duur 60‘ I max. 15 duo’s (kind + ouder)

ECOPERCUSSIE The Drumcave
Ben je klaar om de pannen van het dak te spelen? Dan zal deze 
workshop door The Drumcave jullie helemaal wakker schudden! 
Deelnemers leren hier materiaal zoals tonnen, vaten en andere 
spullen om te toveren in een muziekinstrument. We leren 
verschillende ritmes spelen, spelen met klankkleur en samenwerken 
om tot een fantastische eindact te komen want elk individu heeft 
talent. Let’s beat it! kleuterschool I om 11.30 u voor 6 tot 9 jaar, om 
15.30 u voor 3 tot 6 jaar I duur 60’ I max. 30

DÉCOUPAGES Sandrine Lambert 
In deze workshop leef je je uit met knippen en plakken. Illustratrice 
Sandrine Lambert tovert allerlei figuren uit haar schaar, aan jou om 
deze te laten samensmelten tot een mooi en speels geheel.
atelier I om 12.30 u I voor 3 tot 6 jaar I duur 60’ I max.15

HOOGDRUK EN DIEPDRUK MET ETSPERS  
Sandrine Lambert 
We toveren de ruimte om tot onze eigen drukkerij en gaan aan de 
slag met rollen en inkt! Zo komen we tot eigen, originele creaties. 
atelier I om 11.00 u I voor 6 tot 9 jaar I duur 60’ I max. 15 

KAMISHIBAI
Kom alles te weten over Kamishibai! We tekenen en schrijven 
samen met jou een origineel verhaal en als je wil, mag je het daarna 
voorlezen aan het publiek. atelier I om 14.00 u van 3 tot 6 jaar, om 
15.15 u van 6 tot 9 jaar I duur 60’ I max. 20

REUZEMOND De Blauwe Raaf
We knutselen een extra grote en grappige mond die kan bewegen. 
Op de plaats van de tanden plakken we spekjes (psst… af en toe, 
snoepen we er zelf eentje). lokaal 2 I om 14.00 u en 15.30 u I voor 4 
tot 6 jaar  I duur 60’ I max. 20



DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
INTERACTIEVE SPEELWAND LÜ
Met Lü waan je je zo maar eventjes een ongepixelde Super 
Mario in een échte computergame. Je speelt in groep met én 
tegen een buitengewone interactieve wand die reageert op jouw 
moves en die van je teamgenoten. Je speelt in het duister, met 
de bijzondere wall en kleurrijke spots als decor. Hierdoor word je 
meteen meegezogen in Lü’s wonderlijke wereld. Spannend, cool 
én… heel leerrijk! Lü zet je niet alleen aan het bewegen, je leert 
ook samenwerken én er zitten echte spel- en denkelementen in 
verwerkt zodat je ook je brein traint. Er zijn meer dan 20 spelletjes 
beschikbaar en dit voor verschillende leeftijden: fun van 3 tot 90j!
expohal I doorlopend van 11.00 u tot 16.30 I alle leeftijden

KLEUTERCIRCUS  Circus Atelier SALTO
Voor de allerkleinsten maken we een bijzondere speel- en 
experimenteerplek. Met zachte blokken bouwen we een prachtige 
circuspiste waarop de kleuters de wondere wereld van het 
circus kunnen ontdekken. We leren hen gekke trucjes aan met 
sjaaltjes, bordjes, flip’n flyers en flowersticks en leren ze op een 
veilige manier hun evenwicht te bewaren op een echte circusbal, 
koordansinstallatie,... sporthal I doorlopend van 11.00 u tot 16.30 I 
voor 3 tot 6 jaar

DOOLHOFKASTEEL De van hut 
Kom verdwalen in een heus kasteel volledig opgetrokken uit 
recuperatiemateriaal. Een speeltuig vol verbeelding voor klein en 
groot. Waar zijn de doorgangen en waar kruip je je vast?
expohal I doorlopend van 11.00 u tot 16.30 u I alle leeftijden

GEKKE KAPSELS Kip van Troje
De gekke kappers betoveren iedereen met een grappig, 
eigenaardig, feestelijk, kunstzinnig of donzig kapsel.
expohal I doorlopend van 11.30 u tot 16.30 u I alle leeftijden

FIETS JE EIGEN SCHILDERIJ De reizende fabriek
Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich 
vermengen. Trap sneller of langzamer, elke keer is het kunstwerk 
weer anders. Het drogen van je schilderij doe je op de droogfiets.
inkomhal I doorlopend van 12.00 u tot 16.00 u I alle leeftijden

MAGIC MIRROR PHOTOBOOTH Atmosfeer 
Heb je al eens een photobooth tegen je horen praten? Of een 
complimentje gekregen tijdens het poseren? Zoniet,.. sta dan voor 
de magische spiegel en geniet van de interactieve photobooth 
beleving! expohal I doorlopend van 11.00 u tot 16.00 u I iedereen

KLASK Klask Belgium
Klask is een onweerstaanbaar magnetisch bordspel voor twee. 
Een dynamische combinatie van snelle actie, behendigheid en 
tactiek. Denk je dat je snel genoeg bent en een geweldige oog-
handcoördinatie hebt? Of wil je stug verdedigen, je tegenstander 
uit zijn tent lokken en op het juiste moment terugslaan? Meespelen 
of supporteren: gezelligheid gegarandeerd! gang gemeentehuis I 
doorlopend van 11.00 u tot 16.30 u I alle leeftijden

GRIME
expohal I doorlopend van 11.00 u tot 16.00 u I alle leeftijden

SPRINGKASTELEN
sporthal I doorlopend van 11.00 u tot 16.30 u I alle leeftijden

TIP
Stop je programmna niet te vol, zo hoef je je niet te haasten en blijft er voldoende tijd over voor de doorlopende activiteiten.



EEN HANDIG OVERZICHT
Onderstaand schema helpt je bij het bestellen van tickets. Hou dit overzicht bij de hand wanneer je op dinsdag 8 oktober 2019 
telefonisch reserveert. Vanaf woensdag 9 oktober bezorg je ons dit formulier ook aan het onthaal van de borre. Geef hierbij 
telkens je naam, adres, telefoonnummer en mailadres door. Hou bij het reserveren steeds rekening met de opgegeven leeftijd!

BEGIN EINDE WAT LOCATIE LEEFTIJD

VOORSTELLINGEN
11.00 u 11.30 u KORTFILM: HET VERLOREN VRIENDJE judozaal 4 tot 6 jaar

11.00 u 11.45 u ZEEBOENK theaterzaal 6 tot 12 jaar

12.00 u 12.50 u bOOm theaterzaal 3 tot 6 jaar

12.30 u 13.15 u MAMMOET BRAVO polyzaal 6 tot 12 jaar

13.00 u 13.30 u KORTFILM: HET VERLOREN VRIENDJE judozaal 4 tot 6 jaar

13.15 u 14.00 u ZEEBOENK theaterzaal 6 tot 12 jaar

14.15 u 15.05 u bOOm theaterzaal 3 tot 6 jaar

14.30 u 15.15 u MAMMOET BRAVO polyzaal 6 tot 12 jaar

15.00 u 15.30 u KORTFILM: HET VERLOREN VRIENDJE judozaal 4 tot 6 jaar

15.30 u 16.15 u ZEEBOENK theaterzaal 6 tot 12 jaar

16.30 u 16.50 u SLOTSPEKTAKEL: TRAMPOLINE TA sporthal iedereen

SPORTKRIEBELS
11.00 u 11.50 u STUNTSTEP sporthal 6 tot 9 jaar

11.00 u 11.50 u TRAMPOLINE sporthal 9 tot 12 jaar

11.00 u 11.50 u SMARTDANCE raadzaal 3 tot 6 jaar

11.30 u 12.20 u SCHERMEN  (1 ticket per duo) danszaal 6 tot 9 jaar

12.00 u 12.50 u STUNTSTEP sporthal 9 tot 12 jaar

12.10 u 13.00 u SMARTDANCE raadzaal 6 tot 9 jaar

12.30 u 13.20 u AIRTRACK sporthal 9 tot 12 jaar

12.30 u 13.20 u TRAMPOLINE sporthal 6 tot 9 jaar

13.10 u 14.00 u STUNTSTEP sporthal 9 tot 12 jaar

13.30 u 14.20 u SCHERMEN  (1 ticket per duo) danszaal 9 tot 12 jaar

13.30 u 14.20 u AIRTRACK sporthal 6 tot 9 jaar

13.30 u 14.20 u TRAMPOLINE sporthal 9 tot 12 jaar

14.10 u 15.00 u SMARTDANCE raadzaal 9 tot 12 jaar
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Ook dit jaar bieden we in ‘De Borrestaminee’ wat lekkers voor iedereen. Zo kan je, aan democratische prijzen, kiezen uit: 
twee soepen met beschuit, een lekkere pasta Bolognaise (met kaas) en een hotdog. Uiteraard kan je er ook je dorst lessen dankzij de 
uitgebreide frisdranken- en bierkaart. Verder zorgen enkele Bierbeekse verenigingen ervoor dat jullie buiken niet hoeven te grommen.

BEGIN EINDE WAT LOCATIE LEEFTIJD

14.10 u 15.00 u STUNTSTEP sporthal 6 tot 9 jaar

15.00 u 15.50 u SCHERMEN  (1 ticket per duo) danszaal 6 tot 9 jaar

15.10 u 16.00 u SMARTDANCE raadzaal 6 tot 9 jaar

WORKSHOPS
11.00 u 13.00 u STREETART KRIJTTEKENINGEN buiten 6 tot 9 jaar

11.00 u 12.00 u HOOGDRUK EN DIEPDRUK MET ETSPERS atelier 6 tot 9 jaar

11.30 u 12.30 u ECOPERCUSSIE schooltje 6 tot 9 jaar

12.00 u 13.00 u LICHTMONSTERS lokaal 3 3 tot 6 jaar

12.00 u 13.00 u RAAMTEKENINGEN gang boven 9 tot 12 jaar

12.00 u 13.00 u MASSAGE-COLLAGE (1 ticket per duo) lokaal 4 6 tot 9 jaar

12.15 u 13.15 u VLECHTEN (1 ticket per duo) lokaal 1 3 tot 9 jaar

12.30 u 13.30 u SANDRINE LAMBERT - Découpages atelier 3 tot 6 jaar

13.30 u 14.30 u LICHTMONSTERS lokaal 3 6 tot 9 jaar

13.30 u 14.30 u MASSAGE-COLLAGE  (1 ticket per duo) lokaal 4 9 tot 12 jaar

13.45 u 14.45 u SAMEN MUZIEK MAKEN  (1 ticket per duo) bib 3 tot 6 jaar

13.45 u 14.45 u VLECHTEN  (1 ticket per duo) lokaal 1 3 tot 9 jaar

14.00 u 16.00 u STREETART KRIJTTEKENING butien 9 tot 12 jaar

14.00 u 15.00 u REUZEMOND lokaal 2 4 tot 6 jaar

14.00 u 15.00 u KAMISHIBAI atelier 3 tot 6 jaar

14.00 u 15.00 u RAAMTEKENINGEN gang boven 9 tot 12 jaar

15.00 u 16.00 u SAMEN MUZIEK MAKEN  (1 ticket per duo) bib 3 tot 6 jaar

15.00 u 16.00 u MASSAGE COLLAGE  (1 ticket per duo) lokaal 4 6 tot 9 jaar

15.00 u 16.00 u LICHTMONSTERS lokaal 3 3 tot 6 jaar

15.15 u 16.15 u KAMISHIBAI atelier 6 tot 9 jaar

15.15 u 16.15 u VLECHTEN  (1 ticket per duo) lokaal 1 9 tot 12 jaar

15.30 u 16.30 u REUZEMOND lokaal 2 4 tot 6 jaar

15.30 u 16.30 u RAAMTEKENINGEN gang boven 6 tot 9 jaar

15.30 u 16.30 u ECOPERCUSSIE schooltje 3 tot 6 jaar
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WIL JE MEEDOEN?

Koop dan vanaf dinsdag 8 oktober je festivalbandje. Een bandje 
kost 8 euro per persoon en heb je nodig om tickets te kunnen 
reserveren voor voorstellingen, sportinitiaties en workshops. 
Opgelet: zowel kinderen als volwassenen zijn verplicht om een 
bandje te kopen (ook wanneer je enkel de randanimatie volgt).

SNEL RESERVEREN DOE JE ZO
1 Bepaal hoeveel festivalbandjes je nodig hebt 
 (kinderen én volwassenen)
2 Maak je keuze uit het programma. Hou hierbij steeds 

rekening met de opgegeven leeftijden. 
 » Voor voorstellingen reserveer je voor elk gezinslid 

een ticket.
 » Voor workshops en sportinitiaties reserveer je 

enkel voor je kind(eren) een ticket. Ouders/
begeleiders kunnen de workshop volgen indien 
ze een festivalbandje dragen. Voor de workshops 
‘Schermen’, ‘Vlechten’, ‘Massage-collage’ en ‘Samen 
muziek maken’ heb je 1 ticket nodig per duo (1 kind + 
1 volwassene).

 » Voor de randanimatie hoef je geen tickets te 
reserveren, een festivalbandje volstaat.

3 Hou dit overzicht bij de hand wanneer je reserveert. Geef 
hierbij zeker je naam, adres, telefoonnummer en mailadres 
door.

4 Betaal je festivalbandjes binnen de 10 dagen na reservatie. 
Haal ze samen met je tickets af aan ons onthaal.

HOE RESERVEREN? 

DINSDAG 8 OKTOBER 2019 - vanaf 9.00 u 
Vandaag reserveer je UITSLUITEND TELEFONISCH op 
het nummer 016 46 14 00. Maar liefst vier medewerkers 
bemannen ons teleonthaal en helpen je graag verder. Raak je 
niet meteen binnen? Probeer het even later gewoon opnieuw!

VANAF WOENSDAG 9 OKTOBER 2019 - 
openingsuren de borre (vanaf 9.00 u) 
Maak je keuze uit volgende reservatiemogelijkheden, deze 
worden los van enige volgorde behandeld!
1 aan de balie: Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek
2 telefonisch: 016 46 14 00

Reservaties die ons op de verkeerde dag of via het 
verkeerde kanaal bereiken, worden niet verwerkt!

Het is aanbevolen om vooraf te reserveren voor sportinitiaties, 
workshops en voorstellingen. Heb je toch geen Qukelekubandje 
op zondag 24 november 2019? Haast je dan naar het onthaal van 
de borre. Vanaf 10.00 u kan je hier terecht voor je festivalbandje 
en naargelang de beschikbaarheid inschrijven voor  de 
activiteiten.

Hou www.ccdeborre.be in de gaten voor een laatste update over 
het programma en de beschikbaarheid van tickets.

Qukeleku is een initiatief van de gemeente Bierbeek, cultuurcentrum, Bibliotheek, jeugd- en sportdienst de borre. 
Met de steun van Sport Vlaanderen.


