
WORKSHOP 
THEATER VOOR KINDEREN 

Wanneer? woensdag 15 mei 2019,
13u30-15u30
Voor wie? kinderen 6-8 jaar 
Waar? Fuifzaal Wijnegem, Kosterijstraat 5, 
Wijnegem

Tijdens een workshop Theater op Maat gaat 
de theaterdocent aan de slag met een door 
jullie gekozen thema. Een woord, een zin, 
een muzieknummer, een gedicht, een 
schilderij, een boek, … Alles kan! 
We sluiten de namiddag af met een 
toonmoment voor de ouders vanaf 
15.15 uur. 

Max. 20 deelnemers

WORKSHOP
FILMTRUCJES VOOR 
KINDEREN 

Wanneer? donderdag 16 mei 2019, 
18u30-20u30 
Voor wie? kinderen van 10 tot 14 jaar
Waar? De Populier, Populierenhoeve 22, 
Zandhoven - zaal Lotus

Dwars door muren wandelen, piepklein of reuze-
groot worden, plotseling verschijnen, je kan het 

zo gek niet bedenken of het kan in de film! 
In deze workshop gaan we aan de slag 

met aloude trucs uit de filmwereld. 
We spelen met perspectief, terug- 
en vooruitspoeltechnieken en start-
stop effecten en creëren zo magie in  
de cinema.

Max. 15 deelnemers

16 MEI 2019

GRATIS 
workshops

15 MEI 2019

WEEK VAN 
DE OPVOEDING



De workshops zijn gratis, inschrijven is wel 
verplicht! Dat kan op het nummer 03 633 98 98 
of opvoeding@zoersel.be met vermelding 
van je naam, leeftijd, telefoonnummer en 
email-adres. 

BEZOEK ONZE WEBSITE!
www.huisvanhetkindvoorkempen.be

WORKSHOP 
VERHOOG JE ZELFVERTROUWEN 
MET HULP VAN PAARDEN  

Wanneer? Maandag 20 mei 2019, 
18u30-20u30
Voor wie? kinderen 8-12 jaar
Waar? Equi-librium, Herentalsebaan 49, 
Zoersel

Een 2 uur durende workshop om kennis te maken 
met paarden en je eigen kwaliteiten beter te leren 
kennen.
We verzorgen de paarden en doen oefeningen er 
op en er naast om je zelfvertrouwen te vergroten.
Een fijne en ontspannende tijd, waarbij je iets bij-
leert over jezelf en meer in jezelf leert geloven!
Gesloten schoenen dragen en gemakkelijke kledij 
die wat vuil mag worden.

Max. 10 deelnemers

20 MEI 2019

WORKSHOP BODYMAP

Wanneer? dinsdag 21 mei 2019
Sessie 1 ➔ 10u-11u: baby's
Sessie 2 ➔ 11u-12u: peuters
Waar? Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

Met bodymap versterk je op een speelse manier je 
motorische basisvaardigheden en denkvaardigheden 
die nodig zijn voor een sterke algemene ontwikke-
ling! Kom eens proeven van deze methodiek tijdens 
deze workshop! Met de baby’s doen we babymassa-
ge en grondoefeningetjes en met de peuters kleine 
opdrachtjes samen met de (groot-)ouder. 
Breng je wel een grote en kleine handdoek mee?  
En zorg voor comfortabele kledij, zowel voor jezelf 
als je kindje. 

Max. 10 duo's per sessie

21 MEI 2019

WORKSHOP 
OUDER-KIND YOGA 

Wanneer? woensdag 22 mei, 
Sessie 1 ➔ 13u30 tot 14u30: 2.5-4 jaar
Sessie 2 ➔ 14u30 tot 15u30: 4-6 jaar
Waar? ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde

Tijdens een workshop Ouder Kind Yoga staat sa-
men zijn centraal. Door de drukke agenda’s van 
zowel ouder als kind, schiet persoonlijke aandacht 
er soms bij in. Tijdens deze workshop maak je be-
wust tijd voor elkaar. Je doet samen yoga. Naast, 
onder, op én met elkaar!
Deze workshop is niet enkel voor ouders en hun 
kind, ook grootouders, tantes & nonkels, … zijn 
welkom.
Breng je wel een handdoek mee? En draag zeker 
lekker comfortabele kledij! 

Max. 10 duo’s per sessie

22 MEI 2019

ZOERSEL - BRECHT - ZANDHOVEN - WIJNEGEM - SCHILDE




