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Voor wie? Iedereen va
Gratis evenement

WORKSHOPS DIE ER AANGEB
ODEN WORDEN:
• Een ritje met de pony •
• Schmincken •
• Ballonplooien •
• Schilderen •
• Boogschieten •
• Reuze bellen maken •
• Stokkenvangspel •
• Vlaamse volksspelen •
• Poëtisch kapsalon •
• Live karikaturen tekenen •
Er is een snoepwinkel voor de kin
deren en
een boscafé voor de ouders.
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uitgever: burgemeeste

MAANDAG
BOSDAG
’s maandags tussen 10.00 en 12.00 uur
voor kinderen van 3 tot 12 jaar

LOCATIE: In het Speelbos
Gratis

MAANDAG BOSDAG is een gratis initiatief om ons prachtige Speelbos
wat meer in de verf te zetten en te gebruiken waarvoor het dient…
SPELEN in de meest ruime zin van het woord.
De jeugddienst en haar vakantiewerkers wachten je dan op in het Speelbos en
organiseren allerlei leuke spelen die voor elke leeftijd leuk zijn: bosspelen, vrij
spelen op de speeltuigen, verstoppertje, boomtikkertje, knutselactiviteiten.
Activiteit
10/07/17

LEREN ARMBANDJE MAKEN

17/07/17

POTJE DRAAIEN

24/07/17

PICK-NICK (ZELF NIETS MEEBRENGEN)

31/07/17

STENEN BESCHILDEREN

07/08/17

STOKPOPJES MAKEN

14/08/17

SCHILDEREN IN HET BOS

21/08/17

THEATER IN HET BOS

28/08/17

VLAAMSE VOLKSSPELEN

INFO
Jeugddienst As
T | 089 39 10 08
E | jeugd@as.be

INSCHRIJVEN
Op voorhand inschrijven is niet nodig.

AFSPRAKEN
• Bij aankomst aanmelden en bij vertrek afmelden bij de verantwoordelijke is verplicht.
• Kinderen onder de 10 jaar MOETEN afgehaald worden!
• Geen eigen spelmateriaal of fietsen toegelaten.
• Laat je GSM, I-pod, … thuis!

