STICHTING

KWEST

Maak kennis
met Skills...

Met Skills kun je verwonderen, ontdekken
en ervaren op het gebied van sport, kunst,
natuur en nog veel meer.
Skills bestaat uit 5 bouwstenen. Samen
zorgen de bouwstenen voor een uitdagend
en gevarieerd activiteitenaanbod voor jou!

Cultuurfabriek

Kookstudio

In de Cultuurfabriek is zo veel te beleven: maak samen muziek,
fotografeer, boetseer, schilder, ontwerp en bouw met diverse
materialen. Bedenk en schrijf de mooiste verhalen en
grappige gedichten, speel toneel, dans er op los en
regisseer en monteer zelf (animatie) filmpjes. Het
gaat in onze Cultuurfabriek niet om wat je
maakt, maar hoe je het doet en beleeft. Doe
mee en verwonder, ontdek en ervaar!

Koken kan op zoveel manieren: vanuit een
bestaand of een eigen bedacht recept. Meten,
wegen, proeven, experimenteren, koken,
bakken, maar ook serveren; dat gebeurt
allemaal in de Kwest Kookstudio. Elke cultuur
heeft een eigen keuken en elk mens een
eigen smaak, dat maakt koken juist zo leuk!

Sport en spel
academy
Samen (buiten of binnen) sporten en spelen
is niet alleen gezond, maar vooral ook fijn
en leuk om te doen. Terwijl je kennis maakt
met verschillende sporten en spelonderdelen/spelletjes ben je actief, ontwikkel
je sportvaardigheden en leer je diverse
spelregels en werk je samen in
tweetallen, kleine groepjes of teams.
Ontdek jouw sport- of speltalent
bij Kwest!

www.stichtingkwest.nl

Ontdeklab
Ben je nieuwsgierig, houd je van ontdekken?
Met Kwest ga je aan de hand van opdrachten
of vragen zelf op onderzoek. Door het doen
van proefjes, het uitproberen van (nieuwe)
technieken en door lekker te experimenteren met divers materiaal. Verwonder
en laat je verassen in de rol van wetenschapper, ontwerper, onderzoeker of
uitvinder!

Natuurpad
Beleef de elementen van de natuur met alle
zintuigen. Wat observeer, beleef en ervaar
jij met jouw ogen, oren, neus, handen en
mond? Denk hierbij aan dieren, planten,
bloemen, bomen, maar ook natuurelementen als wind, water, vuur en aarde.
Samen gaan we op pad in de natuur:
de tuin, het groenperkje in de straat,
het parkje om de hoek, op het strand
of in het bos.

