Programma en deelnemers Geschenkenbeurs 22 november 2014
Steinerschool de Zonnewijzer – Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal

Eten en drinken


WARME MAALTIJD te bestellen aan het keukenraam in de inkomhal
van 12u tot 14.30u en van 17u tot 20u
‘BERBERSE GROENTENTAJINE MET KRUIDIGE COUSCOUS EN FALAFEL OF KEFTA’
12 euro per schotel, 6 euro voor kinderen.



SOEP doorlopend te bestellen in de zitkuil van de inkomhal
‘Kervelsoep’ met biobrood - 3 euro



PIZZA doorlopend te bestellen buiten op de pui uit houtoven - 2,5 euro



BAR en DESSERTENBUFFET: Doorlopend in foyer en gele zaal

Kinderateliers (van 11u tot 18u)





Bijenwassenkaarsen maken
Wasschilderijtjes maken
Schminken
Prikkaarsjes maken

Poppenspel (om 11u)
Voor de allerkleinste in de muziektoren om 11u – gratis
Zoek de Grabbelfee (van 15.30u tot 16u)
Tussen 15.30u en 16u dwaalt de Grabbelfee rond in de gebouwen van de school, wie ze vindt
wordt beloond!

Theater ‘Ik geef je een zoen’ om 12u, 14.30u en 17u (duur 50’)
Danny Timmermans en Machteld Timmermans brengen een poëtisch theaterstuk over emotie in
een dagdagelijkse situatie uit de kindertijd: de dood van een oma, spelen met vrienden, jarig
zijn, verstrooid zijn in de klas, een cavia willen… Poëtisch Figurentheater voor groot en klein
vanaf 3 jaar.
Inkom: Volwassenen 5 euro / Kinderen 3 euro
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Deelnemers verkoopstanden (van 10u tot 19u30)


Handgemaakte poppen – ouders



Ranonkel – Greet Vermeire



Handgemaakte seizoenstafel taferelen - ouders



Tweedehands kwaliteitsspeelgoed – ingezameld en verkocht door klas 5



Stand met eigen werk leerlingen - lagere en middelbare school



Mercurius Schoolmateriaal, knutselboeken, kalenders en kaartjes



Grote snoepstand Marsepein, speculoaas en chocolade verkoop



Portrettekenen - Dirk Brasseur



Infostand over bijen + verkoop biologische bloembollen



De kleine Johannes - Kinder- en jeugdboeken



Kersenpitje Stoffen (bio) – Isabelle Dulon



Tooiful - fantasie juwelen - Leigh



Creatieve houtbewerking - Sam Coeck



Groenten en fruit - Maarten Van Gool en Karen Van Gestel



Doekjes en Broekjes en Anders getint - Verantwoorde baby-artikelen en biokledij voor
dames, heren en jongeren



Werkplaats voor het verwerken van Vilt en Vezels - Tineke van Heeren
en Charonne de Boer



Speelgoed voor goed kinderspel - Tine Hermans



Yavanna, Gezondheid, relaxatie en ecologie - Yessica Nys



Atelier Modista - Gevilte Hoeden



Rozetten van zijdevloei (transparanten) - Cristina Agace



Klavertje vier - gebreid materiaal



Lazuli creatief



Stenen – Karla Mertens



Handwerk en textiel - Leen Durwael



Prentkaaarten - Ilse Dedeyn



Zelfgemaakte kinderkleding. Bio en niet bio. Van 6 maand tot 8 jaar Elina Van Waeyenberghe



Keramiek - Omer Es



Billie&Millie – leren kinderpantoffels – Sara Van Den Heuvel
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