
Wonderbaarlijke, waanzinnige, workshops 

 
Donderdag 26 augustus 

 
Op donderdag ochtend spelen we workshops, 

de kinderen moeten zich hier van te voren voor inschrijven. 

Daarvoor zal een aparte tafel zijn, in de buurt van de inschrijf-tafel. 

Hieronder kunt u lezen wat de workshops inhouden. 

Voor alle workshops geld vol = vol. 

 

Creatieve workshops: 

 

Graffiti 
Heb je altijd al een graffiti willen spuiten, maar mocht dit nooit van 

je ouders? Dan is dit je kans! Hier op JVW mag het namelijk wel. 

Dus meld je snel aan voor deze workshop. Trek kleren aan die vies 

mogen worden. 

 

Slijm maken 
Hou je van kliederen? Dan is slijm maken de perfecte workshop 

voor jou! Doe voor deze workshop kleren aan die vies mogen 

worden. 

 

Schilderen 
Ben jij creatief? Wil je graag een mooi kunstwerk maken? Dat kan 

bij de workshop schilderen. Als je deze workshop kiest trek dan 

kleren aan die vies mogen worden. 

 

Kaartjes maken en handletteren 
Ben jij creatief? Hou je van knutselen? En wil jij ons helpen 

uitnodigingen te maken voor de bruiloft van koning Hertog en 

koningin Vianetta? Dan is de workshop kaartjes maken en 

handletteren iets voor jou! We gaan kaartjes zelf versieren en zo 

sierlijk mogelijk schrijven. 



Muzikale workshops: 

DJ en rap 
Ben jij muzikaal? Heb je ritme? Dan is de workshop DJ en rap misschien iets 

voor jou. Tijdens de workshop komt een echte DJ uitleg geven over de 

apparatuur die hij gebruikt en ga je ook zelf aan de slag om een rap te 

maken.  

 
lipdub 
Tijdens deze workshop ga je een eigen videoclip maken. Is dat niet gaaf? Zie 

jij het helemaal zitten om een gekke outfit aan te trekken en lekker mee te 

dansen en te springen in een videoclip? Meld je dan aan voor deze 

workshop. 

 

Actieve workshops: 
 

Survival 
Heb jij altijd al willen leren hoe je moet overleven in het wild? Kies dan de 

workshop survival. Hier leer je hoe je een tent op moet zetten en hoe je vuur 

kan maken. Vergeet bij deze workshop je dichte schoenen niet aan te 

trekken.  

 
Expeditie 
Wil jij op expeditie met een gids? Dit is je kans. Je gaat op avontuur door het 

ijskoude Ola. Wie weet wat kom je allemaal voor leuks tegen?... 

 

Dansen 
Ben jij muzikaal? Heb je ritme? En hou je van dansen? Dan is dit de workshop 

voor jou! We gaan helemaal uit ons dak tijdens de workshop dansen! 

 
Wetenschap 
Tijdens de workshop wetenschap komt er een professor langs om allemaal 

gave proefjes te doen. Lijkt dit je leuk? Meld je dan aan voor deze workshop! 

 

Detective 
Wil jij leren om dingen te onderzoeken? Dat kan, bij de workshop detective. 

Hier leer je welke vragen je moet stellen en waar je op moet letten, tijdens 

een onderzoek.   

 

 
 



 
JVW workshops: 

 

JVW backstage  
Heb je altijd al eens willen weten hoe het er bij JVW achter de 

schermen aan toe gaat, dan is JVW backstage de workshop voor 

jou! Freek neemt je mee naar de nieuwbouw, waar de meeste 

voorbereidingen voor de speel week gebeuren, hij gaat je alles 

uitleggen over JVW wat je maar wil weten.  

 

Koken met de kokkies 
Vind jij het leuk om in de keuken te helpen? En hou je van lekker 

eten? Dan is dit je kans om een kijkje in de keuken te nemen bij de 

JVW. De kokkies zullen jullie helpen om een heerlijk gerecht klaar 

te maken, in de keuken van de JVW. (en ja, dat mag je daarna 

ook lekker op eten) 

 

Fotografie met promo 
Promo maakt alle foto’s voor de site en de social media. Wil jij ook 

leren hoe je mooie foto’s maakt? Dan is fotografie met promo iets 

voor jou. 

 

Het sterkste kind van Ulst competitie met vervoer 
Ben jij zo sterk als een beer, zo trots als een aap en zo snel als een 

haas? Strijd dan mee in de Sterkste Kids van ‘Ulst competitie, met 

de mannen van vervoer. Tijdens de competitie gaan we rennen, 

klimmen en auto’s voortrekken! Vergeet je sportkleding niet, en 

kom op dichte schoenen.   

 

Beunen met de jeugd vakantie werkploeg 
Ben jij handig en hou je van klussen, dan zoeken we jou! Tijdens de 

workshop beunen leer je handig om te gaan met gereedschap en 

beun je je eigen bouwwerk, zo word je een echte beunhaas! 

Vergeet je dichte schoenen niet aan te trekken. 

 

 
 


