
Workshops in het museum rond Tom Poes en Olivier B. Bommel 
 

 

Entree: tot 16 jaar gratis  

                   16 jaar of ouder Museumkaart of € 6,- 
 

Vooraf aanmelden bij  
reserveringmuseum@gmail.com  
met naam, datum en tijd.  
 

De workshops worden gegeven  
door Cobie van de Ven.  

Zaterdag 16 juli 
1ste ronde: 10:30 – 11:45 
2de ronde: 12:00 – 13:15 

 

Stopmotion 
Laat Tom Poes en/of Olivier B. Bommel bewegen en spreken.  

Geef ze extra personages of voorwerpen. 
Je maakt foto’s die een klein beetje van elkaar verschillen. Die kun je 

snel achter elkaar afspelen en dan zie je het als een film. 
Voorbeelden van stopmotionfilms zijn Loeki de Leeuw, Buurman en 

buurman, Shaun the sheep. 
 

Maandag 25 juli 
1ste ronde: 10:30 – 11:45 
2de ronde: 12:00 – 13:15 

Maak zelf een Oude Schicht. 
Je maakt een eigen versie van de auto van Tom Poes en Olivier B. 

Bommel met houtjes, karton, touw, rietjes en ijzerdraad. 

Zaterdag 6 augustus 
1ste ronde: 10:30 – 11:45 
2de ronde: 12:00 – 13:15 

Programmeer met Scratch  
Verzin een verhaal, dansfeest, doolhof of ………. 

Je kunt kiezen uit veel uiterlijken van Tom Poes en Olivier B. 
Bommel. Waar gaan ze heen? Wie ontmoeten ze? 

Zaterdag 20 augustus 
1ste ronde: 10:30 – 11:45 
2de ronde: 12:00 – 13:15 

 

Stopmotion 
Laat Tom Poes en/of Olivier B. Bommel bewegen en spreken.  

Geef ze extra personages of voorwerpen. 
Je maakt foto’s die een klein beetje van elkaar verschillen. Die kun je 

snel achter elkaar afspelen en dan zie je het als een film. 
Voorbeelden van stopmotionfilms zijn Loeki de Leeuw, Buurman en 

buurman, Shaun the sheep. 
 

Zaterdag 3 september 
1ste ronde: 10:30 – 11:45 
2de ronde: 12:00 – 13:15 

Maak zelf een Oude Schicht. 
Je maakt een eigen versie van de auto van Tom Poes en Olivier B. 

Bommel met houtjes, karton, touw, rietjes en ijzerdraad. 

Zaterdag 15 oktober 
1ste ronde: 10:30 – 11:45 
2de ronde: 12:00 – 13:15 

Programmeer met Scratch  
Verzin een verhaal, dansfeest, doolhof of ………. 

Je kunt kiezen uit veel uiterlijken van Tom Poes en Olivier B. 
Bommel. Waar gaan ze heen? Wie ontmoeten ze? 


