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Vrijdag 14 maart tot zondag 16 maart 2014
Doelgroep: 7j tot 13j

IMPACT
Ado’s

BOUWEN

Thema
Bouwen: van niets iets maken.
Dit weekend maken we met verschillende elementen, je tomeloze creativiteit, je aparte inzichten en je
flitsende brein nieuwe en gedurfde ‘bouwsels’.
We onderzoeken met onze maak – kracht zowel de reeële wereld als de virtuele:
Lego levert ons kisten vol materiaal zodat we met zijn allen een stad kunnen bouwen. Woorden stapelen
zich op tot verhalen, Aminozuren worden eiwitten worden een mens. Hoe plant Stedebouw? Welke
elementen hebben we nodig om yoghurt te maken? We duiken in de virtuele wereld door trachten te
ontrafelen hoe worldwideweb is opgebouwd en als klap op de vuurpijl, bouwen we samen in Lan aan het
wereldbekende spel Minecraft!!
In dit avontuur zijn je begeleiders stuk voor stuk parels van deskundigheid!
Neem daar bij een All Inclusive om U tegen te zeggen en een pleïade aan strategische spellen, maar
vooral door jullie talrijke aanwezigheid en boeiende inbreng wordt dit een fantastisch weekend, waar het
samenzijn op de voorgrond staat, maar waar hart, ziel en natuurlijk hersenen weerom worden
uitgedaagd.
Concreet
We starten vrijdagavond 14 maart om 18.30 uur en eindigen zondagavond 16 maart om 16.00
u.
Verblijf: Axlandhoeve
Stenenmuurstraat 64, 9112 Sinaai ( Sint-Niklaa
Wegbeschrijving: www.axland.be
Inschrijven
via mail naar Marc Mertens met vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en
geboortedatum.
Laat ook weten indien je vegetarisch wenst te eten.
+
door storting van het bedrag op de rekening van Marc Mertens:
BE80 9730 8836 1677.Vermeld naam van de deelnemer en ‘ Bouwen’
kostprijs: 110€
Broer/zus: ieder – 10€

De prijs omvat het volledige verblijf in volpension en alle activiteiten.
Bij inschrijving ontvang je een medische fiche, wegbeschrijving en het onmisbare, onvermijdelijke
lijstje van noodzakelijke benodigdheden.
Uitkijkend naar jullie komst zenden we alvast onze hartelijke groeten:
Lieve Van Sluijs
lieve.vs7@gmail.com
0475.45.28.95
Annick Mertens
mertens.annick@skynet.be
0485.35.82.82

Marc Mertens
mertens.mtw@skynet.be
0485.76.09.67

Afbeelding:Minecraft, Lego, Aminozuur,Stedebouw

