
Kijk je weleens naar foto’s en denk je, zo zou ik ze ook willen maken? Zie je
de plaatjes wel in je hoofd, maar lukt het niet om ze vast te leggen met je

camera? Daar wil ik jou bij helpen!
 

Fotograferen is een vaardigheid die je net als fietsen en zwemmen alleen
onder de knie krijgt door flink te oefenen. Daarom zijn de lessen vooral een

praktijksessie. Aan de hand van gerichte oefeningen en persoonlijke
feedback leer ik je de aandachtspunten stap voor stap toe te passen. 

 
In deze lessen fotografie leer je hoe je gewone kiekjes kan omvormen tot

sprekende foto’s. Hoe gaat dat in z’n werk? Ik laat jou de belangrijkste
aandachtspunten zien, die zorgen dat jouw foto's meer zeggingskracht

krijgen, zoals scherpte/diepte, belichting, vormgeving,
compositie/beeldopbouw. We gaan ook aan de slag met portret- en

productfotografie. 
 
 

Voor het fotograferen gebruiken we de smartphone, maar heb jij een
spiegelreflexcamera dan mag je deze zeker gebruiken.
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ALTIJD AL MET LEGO WILLEN SPELEN, OF JUIST WEER? 
 

DAN IS DIT JE KANS. MET DE LEGO SPIKE PRIME SET KAN
DAT. BOUW EEN AUTOOTJE NA, EN ZORG DAT HIJ KAN

RIJDEN. LAAT JE BOUWSEL KLEUREN HERKENNEN EN DAN
BESLISSEN OM IETS TE DOEN. MAAK EEN ROBOTHAND EN

PAK HIERMEE SPULLEN OP. LAAT JE BREAK DANCER
DANSEN.

 
JE LEERT EERST HOE JE MOTOREN KUNT INBOUWEN EN
LATEN DOEN WAT JE WIL. DAARNA ZUL JE ZIEN HOE JE

AFSTANDEN KUNT BEPALEN MET JE AFSTANDSSENSOR OF
KRACHTEN KUNT METEN. 

 
DAARNA KUN JE AAN DE SLAG. BOUW IETS NA EN PAS DIT
AAN NAAR JE EIGEN WENSEN OF ONTWERP IETS TOTAAL

NIEUWS. OF KIJK OF JULLIE IN EEN RACE JULLIE
ROBOTAUTO SNELLER EN BETER EEN PARCOURS KAN

AFLEGGEN DAN HET ANDERE TEAM. 
 

KIJK MAAR EENS OP YOUTUBE WAT ZOAL MOGELIJK IS:
HTTPS://TINYURL.COM/LEGOBCB



Zijn Estavana Polman en Luc Steins jouw voorbeelden?
Vind jij deze balsport ook zo ontzettend leuk om te doen

én wil je meer leren middels (extra) trainingen van een echte 
professional?..........Dan schrijf je in!

Deze handbalclinics zullen verzorgd worden door
niemand minder dan international Robin Jansen.

Dit 25-jarig talent won met Bene league club Herpertz
Bevo onder meer de beker en de landstitel. Daarna
speelde hij twee jaar voor Volendam om vervolgens

weer terug te keren naar de Limburgse topclub.
Robin Janssen komt naar BC Broekhin en zal hier 8 trainingen 
geven, waarin hij jou de technische kneepjes van het vak leert. 
Van verdedigen, naar razendsnel omschakelen in de aanval 

en het maken van een krachtig afstandsschot.
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Niets zo heerlijk als lezen! Even in die andere wereld.
Even niet met je gedachten bij wat je nog moet
(voor school bijv) of waar je even niet aan wilt

denken. A good read is a joy forever!
Heb jij zin om op donderdagmiddag met ons mee te

lezen, je verhalen/boeken te delen? We gaan
Engelse boeken lezen en erover praten; een

creatieve opdracht erover doen. Spreekt jou dit aan,
m.a.w. heb je hier zin in, laat het even weten! We

gaan op avontuur……join us!



                     ¡Hola estudiantes!
¿Te gustaría aprender español? 

Zou je graag Spaans willen leren zodat je kunt
lezen wat hier staat, of je de tekst van dat leuke
Spaanse liedje begrijpt? Zodat je je op vakantie

beter verstaanbaar kunt maken? 
Dan is deze workshop écht iets voor jou. 

Je kunt je na een paar lessen al een 
gesprekje in het Spaans voeren. 

Doe je mee? 
     ¡Hasta pronto!



In deze workshop word je van A tot Z begeleid
met de making off van een programma dat je

zelf gaat bedenken en maken! 
 

Uiteraard wordt het ook uitgezonden op ons
TV-kanaal maar natuurlijk ook op de sociale

media. 
 

Daarnaast kunnen we ook meedoen met een
prijsvraag of NPO-landelijk vragen het

programma uit te zenden!
Hoe leuk is een eigen programma op je C.V.

Wie weet?!
 

TV Maken!
TV Maken!
TV Maken!



Een Duatlon is het “kleine” broertje van een Triatlon
en wordt ook wel eens run-bike-run genoemd.

Het bestaat uit rennen-fietsen-rennen.
 

In deze clinic ga je 3x een looptraining en 3x een
fietstraining volgen. De laatste training is specifiek

gericht op het duatlon en heet een
wissel/koppeltraining waarbij je de 2 onderdelen

na elkaar gaat doen. 
 

We gaan proberen de laatste les af te sluiten met
een wedstrijd waarbij je het beste in jezelf naar
boven haalt om in een zo snel mogelijke tijd de

finish te halen. 
 

Wie wordt de BC Broekhin Champ?

DUATLONDUATLONDUATLON



我学习汉语。

Leer een
aantal leuke
woorden en
zinnen, die je

altijd kunt
gebruiken.

Op vakantie
of gewoon
met een

bekende!

Altijd al de Chinese Taal willen leren??
Dit is DÉ kans. 

Maak op een leuke en inspirerende
manier kennis met deze hele andere

taal

Leer ook hoe
bijzonder de

taal is en
schrijf op

een
prachtige

manier een
leuke of

handige zin!



MindfulnessMindfulnessMindfulness
Mindfulness-

meditatietraining voor
beginners. 

Voor aandacht, focus,
rust, verminderen van
stress, omgaan met
spanning, jezelf leren

kennen of gewoon voor
de leuk. 

Iedere les een ministukje
theorie, warming up en
verschillende actieve en

minder actieve
meditatieoefeningen.
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