
 
 

Reeks januari – februari 2019 

 
Red de brooddoos 
 
Woensdag 16 januari 2019 
14u – 16u 
Jeugdcentrum TSAS 
 

 
We worden vandaag meegenomen 
in een spannend verhaal over een 
brooddoos?! Dat zal iets speciaal 
worden. Breng zeker je eigen 
brooddoos mee, want na het 
verhaal gaan we jou brooddoos 
pimpen!  
 

 
Circus! 
 
Woensdag 23 januari 2019 
14u – 16u 
Jeugdcentrum TSAS 

 
 
Een circus, dat is altijd leuk om 
naar te gaan kijken… maar nog 
leuker om er zelf aan mee te doen! 
Vandaag worden jullie opgeleid tot 
een echte circusartiest!  
 

 
Dimi Dino 
 
Woensdag 30 januari 2019 
14u-16u 
Jeugdcentrum TSAS 
 

 
Een dinosaurus, dat zou ik wel als 
huisdier willen! Jij ook? Deze 
namiddag leren we alles over 
dino’s en maken we onze eigen 
dino om mee te nemen naar huis!   
 
 
 



 
 

 
Zeemonsters 
 
Woensdag 6 februari 2019 
14u – 16u 
Jeugdcentrum TSAS 

 
Ken jij het verhaal van het grote 
zeemonster en de drie kleine 
zeemonsters die elk een zeehuisje 
bouwen? Na vandaag zal je dat 
kennen! Én je gaat naar huis met 
haaientanden! 

 
Liede, liede, liedjes 
 
Woensdag 13 februari 2019 
14u – 16u 
Jeugdcentrum TSAS 
 

Vandaag gaan we zingen… 
zomaar… omdat het kan… omdat 
het mag én omdat het leuk is. We 
zingen liedjes van over de hele 
wereld. Kan je niet goed zingen? 
Dat is helemaal niet erg!  

 
Lichtfotografie 
 
Woensdag 20 februari 2019 
14u – 16u 
Jeugdcentrum TSAS 

Een camera, een donkere ruimte 
en enkele lampjes… daar gaan we 
gekke dingen mee doen. Maak een 
tekening met licht in de lucht en 
neem er een foto van. Hoe gaan we 
dat doen? Dat zal je vandaag leren! 
 

 
Skriewer – Drama en theater 
 
Woensdag 27 februari 2019 
14u – 16u 
Jeugdcentrum TSAS 

Altijd al gedroomd om een acteur 
te zijn? Vandaag is je kans. 
Skriewer leert ons vandaag om een 
verhaal te maken, te vertellen, te 
spelen… Laat je fantasie maar al 
werken!  

 


