
BEE EXTREME

Zaterdag 28 april 2018
13u tot 18u

Jeugdcentrum Vleugel F
Jeugddienst Don Bosco € 2
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Inschrijven en meer info

WWW.JEUGDDIENSTDONBOSCO.BE

Wasda?! 
Fotoptische illusies
met jeugddienst Don 

Bosco

Camera? Check! Een portie Camera? Check! Een portie 
creativiteit? Dubbelcheck! Goesting 
om te lachen? Triple check! Trek 
ten strijde met je toestel en 

breng de meest 
lachwekkende optische 
illusies in beeld.  
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 Daansen en 
sjaansen

met jeugddienst Don 
Bosco

Elke vakantiewerking heeft zijn Elke vakantiewerking heeft zijn 
dansjes. Hoe kies je nu een ideaal 
liedje en... hoe maak je daar een 
leuk en origineel dansje op?! 
Ontdek de geheimen der 
danspasjes en ga Fred 
Astaire achterna!  

Blok 1: 13u30 - 15u30

  Grime to the 
next level 

met Faceshuttle

Een heks vol met wratten? Of Een heks vol met wratten? Of 
een huiveringwekkend monster? 
Hoe tover je jezelf om in een 
prachtig personage? Leer de 
basistechnieken van grime en 
ga vol inspiratie naar huis.

B
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Living the 
(good) life outdoor
met Woodkid vzw

Als een pro overleven in de Als een pro overleven in de 
wildernis. Vuur maken, je eigen 
potje koken, sjorren, vlotten 
bouwen… Ga helemaal back to 
basic en duik als een echte 
bosjesmens de natuur in.
 p.s.  p.s. Vergeet geen bot 
door je neus te 
steken.
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Blok 2: 16u00 - 18u00
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Initiatie parkour 
met Gymfed

Al springend langs muren Al springend langs muren 
en staven de stad 

doorkruisen? Leer hoe je van 
hindernis naar hindernis kan 

springen en ontdek de geheimen 
van freerunning. Vergeet 
vooral je grootste portie ‘levooral je grootste portie ‘lef’ 

niet!  

Wiedoewa, 
wadoewa? Escape 

Room
met De Aanstokerij

TTest je communicatie- en 
samenwerkingskills in deze 
uitdagende teambuilding. Twee 
kamers, twee tablets, één 
mysterie. De klok tikt... 
Holapola, spannende 
shizzle gegarandeerd! 
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 Flik da conflict! 
Conflicthantering
met Tumult

Conflicten tussen kinderen, Conflicten tussen kinderen, 
animatoren, hoofdanimatoren… 
het gebeurt wel eens op een plein. 
Maar hoe los je dit op een rustige 
en creatieve wijze op? Na deze 
workshop is wereldvrede 
voor jou een fluitje van 

een cent.een cent.
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Yes, het is weer tijd om die moniskills te upgraden!

Bee Extreme bezorgt je een namiddag boordevol extreem plezier.
Ben je de man/vrouw van actie en durf? Liever dansen like a pro? 
Kick je op fotografie en optische illusies? Of ben je graag creatief op 
gezichten? Wil je back to basics? 
Deze extreme namiddag begint om 13u in Jeugdcentrum Vleugel Deze extreme namiddag begint om 13u in Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 
61a, Leuven. Voor slechts €2 kan je twee workshops naar keuze volgen, krijg je een 
extreem lekkere hotdogmaaltijd en ontzettend veel (bijleer)plezier. De avond stopt 
niet na Bee Extreme, want erna gaat de fun gewoon verder op ons extreem gezellige 
bar- en fuifmoment. Een reden te meer dus om je in te schrijven!
Wanna go totally extreme? Bee Extreme! 


