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talenturen
welzijn en maatschappij
economie

Sport
Zwemmen, Tennis,
Korfbal, Volleybal 
Met de Olympische Spelen achter de 
rug heb je wellicht nog meer zin om al-
lerlei sportdisciplines wat beter onder 
de knie te krijgen. Je krijgt de kans om 
een nieuwe sport te ontdekken. Als het 
al wel eens kriebelt bij jou, dan moet je 
zeker sporten. Wie weet haal jij wel je 
eigen gouden medaille.

Danspassie
So you think you can dance... Iets voor 
jou? Je maakt kennis met verschil-
lende dansstijlen en choreografieën. 
Maar vergeet niet te stretchen voor 
elk dansmoment en sluit je dansuurtje 
telkens af met een cooling-down. Na 
deze lessen verwachten we van jullie 
een leuk dansnummer op een keitoffe 
melodie!

Basketbal
Je maakt op een leuke manier kennis 
met de basketbalsport en leert de bal 
vaardig in de korf te leggen met een 
jump.

Soul-Joy-Yoga 
Yoga is meer dan ‘zitten en Oooohmm 
zingen’. Ontdek hoe je je lichaam ster-
ker, je geest rustiger en je zin in het le-
ven groter kan maken... Na een leuke 
warming-up op coole muziek gaan we 
door met een dynamische flow van 
‘asana’s’ (yogahoudingen). We sluiten 
rustig en sfeervol af...
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Kinderverzorging
Kinderdagverblijf ‘t Schelpje voorziet 
opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. 
Zij vinden het belangrijk dat elk kind 
warmte en geborgenheid krijgt. Je mag 
deze baby’s en kinderen mee helpen 
verzorgen.

Bejaardenzorg
Ken je ook dat oude vrouwtje in de 
straat dat er zo blij van wordt als je een 
babbeltje met haar slaat? Zie je ook elke 
dag dat oude meneertje dat vanuit zijn 
zetel aan het raam naar je zwaait? Wil 
je wel iets meer voor hen betekenen? 
Kom dan mee naar het rust- en ver-
zorgingstehuis en de eenzaamheid van 
deze ouderen te doorbreken. Dat kan 
door hen te helpen bij het eten, door 
een vrolijke babbel, maar ook door een 
leuke activiteit te organiseren.

Kookatelier
In dit talentuur gaan we Jeroen Meus, 
Piet Huysentruyt en Pascale Naessens 
achterna. Je leert nieuwe smaken ont-
dekken en appreciëren. Je eet lekker 
én gezond. Samen maken we heel wat 
lekkers klaar en … het heerlijke resul-
taat mag je op het einde van de les na-
tuurlijk verorberen!

Zoet & hartig gebak   
We proberen zalige recepten uit, doen 
fantastische tips op en laten onze cre-
ativiteit los. Kun je geen nee zeggen 
tegen pizza’s, quiches en taartjes? Je 
bent welkom in de zevende hemel van 
zoet en hartig gebak.
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Multimedia
In ons dagelijks leven worden we om-
ringd door prachtige foto’s en filmpjes, 
meestal begeleid door een leuk mu-
ziekje. Alles past mooi in elkaar, maar 
hoe zorg je daarvoor? Tijdens dit talen-
tuur proberen we eerst en vooral goede 
foto’s te maken. Hoe gaan we te werk 
en waarop moeten we letten, zijn daar-
bij veelgestelde vragen. Met behulp van 
iPad en computer bewerken en behe-
ren we die foto’s. Later monteren we 
dan ook nog filmpjes.

Natuurlijk
We grasduinen in de zaligste groene 
plekjes vlakbij. Laat de zot-van-de-na-
tuur in jou volledig ontwaken. Vanuit 
Groenwaecke bieden we je een puur 
natuuravontuur, ‘outdoor fun’ inbegre-
pen! Trek op het ritme van de seizoe-
nen met jouw persoonlijke vogel-ID de 
Uitkerkse Polders in. Timmer je eigen 
nestkastje of insectenhotel, voer en 
beloer een bonte verzameling vreemde 
vogels, schep watermonsters uit de 
poel … en behaal na een reeks prik-
kelende natuurervaringen en een pittige 
quiz je Natuur-Talent-Diploma!

Lego Mindstorms
Vind je robots fascinerend? Wil je ook 
wel eens weten hoe het kan dat een 
robot zelfstandig iets kan uitvoeren? 
Wil je zo’n robot mee helpen besturen? 
Kom dan naar het atelier en program-
meer en bouw samen met je vriend of 
vriendin zo’n toffe robot.
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Techniekatelier
Je houdt van techniek en technologie 
en je wil je technische en praktische 
vaardigheden een boost geven? Via 
allerlei leuke realisaties leer je heel wat 
bij over metaalbewerking, hout- en 
kunststofbewerking en elektriciteit. Het 
spreekt voor zich dat nauwkeurigheid 
en kunnen werken met een stappen-
plan hier onmisbare kwaliteiten zijn. Je 
werkstukje mag je uiteraard mee naar 
huis nemen.

Goochelen
Je leert een publiek amuseren met een-
voudige goocheltrucs.Je leert zelf goo-
cheltrucs in elkaar steken door mensen 
te misleiden, logisch te denken of hun 
aandacht aan te scherpen of juist weg 
te halen. Ben je bereid om je eigen ac-
centen in een truc te leggen en hem 
voor te bereiden tot er niets meer aan 
het toeval overgelaten wordt? Dan is 
deze workshop iets voor jou.

Fietsatelier
Je fietsrem aanspannen, versnellingen 
regelen of je banden herstellen: je leert 
het van een vakman. Van oma’s oude 
fiets en van je BMX zonder stuur maak 
je een opnieuw een nieuwe en veilige 
fiets. Je pimpt de nieuw samengestelde 
fiets en bouwt zo mee aan onze eigen 
reeks schoolfietsen.
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Kunstatelier
Vind je de kunstwerken uitgestald aan 
het tekenlokaal ook zo mooi en origi-
neel? Creatief bezig zijn is jouw ding en 
misschien wil je wel Pablo Picasso of 
Jan Fabre achterna. In het kunstatelier 
leer je de technieken en de finesses 
achter het kunstwerk. Je gaat er met 
klei, verf, ja zelfs met je iPad aan de 
slag en je maakt er de leukste dingen. 

Zang en muziek
Vond je zingen in de lagere school best 
fijn en mis je dit wel een beetje in het 
middelbaar? Geen nood! Tijdens dit 
talentuur worden leuke en Engelsta-
lige liedjes aangeleerd. Het wordt zelfs 
nog een beetje 
moeilijker als er 
ook meerstem-
mig gezongen 
wordt.

Musical
Broadway komt naar Blankenberge! 
Tijdens het talentuur Musical leer je zin-
gen terwijl je acteert, acteren terwijl je 
danst, dansen terwijl je zingt en alles er-
tussenin. Je bouwt zelf de decors, cre-
eert je eigen kostuum en je verdiept je 
in een nieuw personage. Een leerkracht 
met professionele ervaring leert je de 
kneepjes van het vak, zodat jij schittert 
tijdens apotheose: een slotshow met 
alles erop en eraan. Verwacht je maar 
aan applaus!

Didgeridoo
De didgeridoo, uitgesproken als didzje-
riedoe, is een blaasinstrument, vooral 
bekend uit Australië waar de Aborigi-
nals het instrument reeds duizenden 
jaren bespelen.
Door gebruik te maken van je lippen, 
stem en longen leer je de ontspannen-
de klanken te produceren. Je leert de 
techniek van de circulaire ademhaling 
waardoor je non-stop de meest exo-
tische muziek kan laten klinken. Een-
maal je de smaak en de techniek van 
dit instrument geproefd hebt, is de stap 
naar beat-box kleiner.
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Filosoferen
Ben je soms ook verwonderd over 
dingen waar de meesten aan voorbij 
gaan? Kan je goed luisteren? Discus-
sieer je graag? Dan is filosoferen mis-
schien wel iets voor jou.
Tijdens elke bijeenkomst vertrekken 
we vanuit een welbepaalde vraag, zo-
als bijvoorbeeld: ‘Wanneer is iemand 
slim?’, ‘Wanneer is iets mooi?’, ‘Wan-
neer verdien je straf?’, ‘Wanneer voel je 
je thuis?’, ‘Hoe kun je iets bewijzen?’, 
‘Wat is respect?’, ‘Wat is tijd?’ ... Via 
een gesprek als gelijken maar ook via 
verwerkingsopdrachten proberen we 
samen (meer) inzicht te verwerven.

Italiaans
Dio mio! Porca miseria!
Jezelf in het Italiaans leren voorstel-
len, iets leren bestellen op restaurant, 
boodschappen doen, de weg vragen 
en kunnen uitleggen, iets vragen in het 
hotel of op de bus … Je leert de be-
ginselen van één van de mooiste Ro-
maanse talen die als muziek in de oren 
klinkt.

Schaken
Rokade, en passant, remise, pat … 
Zeggen deze termen je niets? Daar 
komt verandering in wanneer je een 
aantal lesjes schaken achter de rug 
hebt. Elke les leer je iets bij en na een 
tijdje speel je zelfs je grote zus of je 
oom naar huis! Is schaken moeilijk? 
Helemaal niet! Af en toe een moeilijke 
term of zet, maar door vele partijtjes te 
spelen, krijg je de ‘schaak’-knepen on-
der de knie. En … misschien ben jij wel 
de winnaar van de beker van je eerste, 
heuse schaaktornooi.



Scholen
Vrij onderwijs
Blankenberge-Wenduine vzw
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