
Dinsdag 4 april 2017 

BOEM BOEM TSJAK 
(van 13.30 uur tot 17 uur) 
Locatie: zaal Polido, Misstraat 70
Leeftijd: van 5 tot 7 jaar
Heb je zin om op een speelse manier kennis te maken met muziek? Fanfare St. Cecilia 
dompelt je onder in de wereld van verschillende instrumenten. Aansluitend is er een 
toonmoment voor de ouders onder begeleiding van professionele muzikanten. 
Deelnameprijs: gratis (maximum 32 deelnemers) 

Woensdag 5 april 2017

KLEUTERSPORTDAG
(van 9 uur tot 12 uur) 
Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 4 tot 6 jaar 
Springen, klauteren, rollen, bouwen en nog veel meer. Vandaag kan het allemaal met 
materiaal dat je thuis ongetwijfeld niet zal hebben. 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 deelnemers) 

STEP
(van 9 uur tot 12 uur) 
Locatie: Skateterrein achter sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62; bij slecht weer: Cultsk8s, 
Markt 53
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Step je graag? Heb je een eigen step en wil je enkele trucjes leren? Je kan bij ons (bij)leren op 
een ongedwongen manier, aangepast aan je niveau. Breng zeker je eigen step mee!
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 deelnemers) 

SKATEN
(van 13.30 uur tot 16.30 uur) 
Locatie: Skateterrein achter sporthal ’t Stapveld, 
Pastorijstraat 62; bij slecht weer: Cultsk8s, Markt 53
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Heb je nog nooit op een skateboard gestaan of ben 
je een ervaren skater die nog wat tips wil? Je bent bij 
ons van harte welkom! Breng je skateboard mee en 
we gaan samen skaten! Er is ook een ervaren skater aanwezig die je 
heel graag enkele trucjes leert. 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 deelnemers) 

WORKSHOP PERCUSSIE (WORKSHOP VAN ARTFORUM)
(van 13.30 uur tot 16 uur) 
Locatie: polyvalente zaal gemeentelijke basisschool centrum, Pastorijstraat 60
Leeftijd: van 8 tot 12 jaar 
Via speelse hints leren we de basistechnieken van percussie. We maken muziek met stokken 
en onze blote handen. Geen enkel voorwerp is te vreemd om muziek mee te maken. Ook ons 
lichaam is een ritmebox en de openbare ruimte wordt onze werkplek. De nieuwste ritmische 
sounds ontstaan hier! 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers) 

Donderdag 6 april 2017

VOETBALINITIATIE EN -TRAINING 
(van 8 uur tot 17 uur) 
Locatie: Sportcentrum Doelvelden, Welvaartstraat 101a; bij 
slecht weer: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 4 tot 12 jaar
Klaar voor een hele dag sport en spel met de nadruk op voetbal? Dan moet je bij SK Rita 
Berlaar zijn! Er is opvang voorzien van 8 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 17 uur. Tussen 9 uur 
en 16 uur staat voetbal centraal. Let op: breng zeker een lunchpakket mee voor ’s middags! 
Deelnameprijs: gratis (maximum 100 deelnemers) 

WORKSHOP CUPCAKES VERSIEREN 
(van 10 uur tot 12 uur) 
Locatie: polyvalente zaal gemeentelijke basisschool 
centrum, Pastorijstraat 60
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Leer je cupcakes supermooi te versieren! Er is 
professionele begeleiding voorzien om van de cupcakes 
kleine kunstwerkjes te leren maken. Elke deelnemer krijgt achteraf ook zijn of haar versierde 
cupcakes mee naar huis om op te smullen. 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers) 

SPELNAMIDDAG
(van 12 uur tot 17.30 uur) 
Locatie: vertrek aan sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 4 tot 12 jaar
We vertrekken met de bus aan sporthal ’t Stapveld en rijden naar Geel waar we deelnemen 
aan de spelnamiddag van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, die volledig in het teken 
staat van de ‘onderwaterwereld’. Samen met enkele monitoren gaan we hier allerlei leuke 
spelletjes spelen en ons rot amuseren. Rond 17.30 uur arriveren we terug aan sporthal ’t 
Stapveld. 
Deelnameprijs: 10 euro (maximum 30 deelnemers) 

Vrijdag 7 april 2017

THEATER DE ZOLDER 
(van 10 uur tot 20 uur) 
Locatie: Dolhuis, Legrellestraat 39
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Bij theater De Zolder leer je wat er allemaal bij komt kijken om een toneelstuk op te voeren. 
Je zoekt en leert teksten, je kleedt je personage aan, je leert te spelen naar een publiek toe 
en tot slot mag je het toneelstuk opvoeren voor een levend publiek, nl. je ouders, vrienden, 
broers, zussen, ….
Breng zeker een lunchpakket mee voor ’s middags! 
AANDACHT: Alle ouders, broers, zussen, vrienden, … worden om 19 uur uitgenodigd om de 
kinderen te zien optreden in het Dolhuis. 
Deelnameprijs: gratis (maximum 20 deelnemers) 

PAARDRIJDEN 
van 9 uur tot 12 uur 
Locatie: Paardenhouderij Hoeve de Bartvelden, Bartstraat 32 in 
Kessel 
Leeftijd: van 8 tot 12 jaar
Ga samen met ons paardrijden in de ranch. We verzamelen om 9 uur 
aan de paardenhouderij in Kessel. Voorzie zeker aangepaste kledij en schoeisel (laarzen en 
lange broek). Terug ophalen van de kinderen om 12 uur.
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers) 

TAFELTENNIS 
van 13.30 uur tot 16 uur 
Locatie: TTK Berlaar, Alpenroosstraat 26
Leeftijd: van 9 tot 16 jaar 
Onder leiding van een toptrainer van TTK Berlaar leer je omgaan met een pingpongballetje 
en een paletje. 
Deelnameprijs: gratis (maximum 16 deelnemers) 

Zondag 9 april 2017

BADMINTON 
van 10 uur tot 12.30 uur
Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 8 tot 16 jaar
Je krijgt een badmintoninitiatie voor beginners  en daarna mag je ook al eens meespelen met 
enkele gevorderde badmintonners van Badmintonclub Berlaar. 
Deelnameprijs: gratis (maximum 12 deelnemers) 

ZONDAG 2 APRIL TOT EN MET 
ZONDAG 9 APRIL 2017

WEEK VAN
 DE JEUGD

Gemeente Berlaar
Dienst Vrije Tijd Vrije Tijd Berlaar 

Gemeente Berlaar
Dienst Vrije Tijd

KOM JE MEE BUITENSPELEN IN BERLAAR OP  
WOENSDAG 19 APRIL VAN 13 UUR TOT 17 UUR? 

OP DE VOLGENDE LOCATIES IS ER AL ZEKER IETS TE DOEN: 
- HERTSTRAAT 

- MEZENHOF 

- HEISTSEBAAN, SPORTSCHUUR (MET MEDEWERKING VAN DE CHIRO) 

- PASTORIJSTRAAT, SPEELPLAATS VAN DE GEMEENTESCHOOL DE STAP 

- TERREINEN KLJ, FERTLARELEI (MET MEDEWERKING VAN DE KLJ) 

WWW.BERLAAR.BE/BUITENSPEELDAG



ACTIVITEITEN
Zondag 2 april 2017

FUN MET HONDEN 
(van 10 uur tot 12.30 uur) 
Locatie: hondenschool Dakota, Welvaartstraat 101A 
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Kom actief deelnemen aan spel en training met honden. 
Deelnameprijs: gratis 

VRIENDJESDAG KLJ 
(van 14 uur tot 17 uur) 
Locatie: KLJ-lokalen, Fertlarelei 18
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Vriendjesdag: Breng je vriendje of vriendinnetje mee, dan kan je KLJ beter leren kennen. 
Deelnameprijs: gratis 

Maandag 3 april 2017

WINTERSPORTDAG
(van 8.30 uur tot 17 uur) 
Locatie: Landgraaf, vertrek aan sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 6 tot 16 jaar
Een dagje sneeuwplezier in Landgraaf. Kies uit 2 uur les of 2 uur vrij skiën of snowboarden 
(enkel met toestemming ouders). ’s Middags eten we frietjes en afsluiten doen we met een 
sessie tubegliden. 
We verzamelen om 8.30 uur aan sporthal ’t Stapveld en omstreeks 17 uur zijn we terug. 
Warme kledij, handschoenen en skihelm (helm ter plaatse verkrijgbaar) zijn verplicht! 
Vergeet ook je ID-kaart niet. 
Deelnameprijs: 35 euro (maximum 40 deelnemers) 
Let op: dit is een activiteit in het buitenland: Breng 
daarom (een kopie van) de identiteitskaart van 
een ouder én van de deelnemer(s) mee naar de 
inschrijving. 

WORKSHOP CIRCUS
(van 9 uur tot 12.30 uur) 
Locatie: Sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Een circusanimator zal je allerlei technieken aanleren: Chinese 
borden, diabolo, jongleren, éénwielers, … Binnenkort kan je het 
allemaal. De circustechnieken worden ingeoefend en om 12 uur 
zijn alle ouders welkom in de sporthal voor het toonmoment. 
Hier laten de kinderen de leukste trucjes zien die ze geleerd hebben. 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers) 

WORKSHOP TOVEREN
(van 13 uur tot 17 uur)  
Locatie: polyvalente zaal gemeentelijke basisschool centrum, Pastorijstraat 60
Leeftijd: van 7 tot 12 jaar
Een échte tovenaar komt naar Berlaar en geeft eerst een mini-voorstelling aan de kinderen. 
Vervolgens leren ze samen de kneepjes van het vak en laat de tovenaar zien hoe je de 
trucs kan uitvoeren. Na afloop van de workshop krijgt elke deelnemer een pakketje met 
goochelmateriaal mee naar huis zodat ze de geleerde trucjes ook thuis kunnen laten zien! 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 12 deelnemers) 

WORKSHOP SPROOKJESSCHAAR (WORKSHOP VAN ARTFORUM)
(van 14 uur tot 16 uur) 
Locatie: refter gemeentelijke basisschool Heikant, Aarschotsebaan 60
Leeftijd: van 4 tot 6 jaar 
Er was eens, nog niet zo lang geleden, een prins, een prinses, een lieve heks, een grappige 
wolf en een schaar. Toen begon de schaar te knippen, net zo lang tot iedereen een super 
origineel sprookjesboek had! In deze workshop vertellen, beleven en maken we ons eigen 
sprookje aan de hand van uitgeknipte figuren. Je gaat naar huis met je eigen sprookjesboek. 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 deelnemers) 

Dinsdag 4 april 2017

KARATE 
(van 9 uur tot 10.30 uur)  
Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 6 tot 16 jaar
Eerst worden er een aantal basistechnieken aangeleerd en 
vervolgens voer je deze met een partner uit. Je krijgt ondertussen 
ook wat algemene uitleg over de disciplines in karate door een trainer van Karateclub Berlaar. 
Deelnameprijs: gratis (maximum 20 deelnemers) 

KLEUTERDANS
(van 9.30 uur tot 12 uur) 
Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 4 tot 6 jaar 
Er worden enkele leuke dansjes aangeleerd door 
iemand van de Berlaarse Dansstudio, perfect op 
kleutermaat. Om 12 uur volgt er voor alle ouders 
een heuse dansshow in sporthal ’t Stapveld. 
Deelnameprijs: gratis  (maximum 15 deelnemers) 

DANS
(van 9 uur tot 12 uur) 
Locatie: turnzaal gemeentelijke basisschool centrum, Pastorijstraat 60
Leeftijd: van 7 tot 10 jaar
Ook de kinderen van 7 tot 10 jaar kunnen komen dansen onder begeleiding van een 
lesgeefster van de Berlaarse Dansstudio. Zij oefenen dansjes op maat voor de dansshow die 
om 12 uur van start gaat in sporthal ’t Stapveld. Alle ouders, grootouders, broers, zussen, … 
zijn dan welkom om hun bengels te bewonderen. 
Deelnameprijs: gratis  (maximum 20 deelnemers) 

PAASWANDELING 
(van 13 uur tot 16 uur) 
Locatie: vertrek aan sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 4 tot 16 jaar
Onder begeleiding van WSV Berchlaer maken we een leuke paaswandeling. Het is een rustige 
wandeling van zo’n 5 kilometer langs verharde wegen. Voorzie aangepaste kledij en goede 
wandelschoenen. 
Deelnameprijs: gratis 

BADMINTON MET SENIOREN 
(van 14 uur tot 16 uur) 
Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Samen met de Berlaarse senioren kan je vandaag 
badmintonnen. Maar onderschat ze niet en kom 
goed uitgeslapen naar de sporthal. Doe ook 
sportieve kledij aan en draag sportschoenen 
met kleurvaste zolen. Wij zorgen voor de 
badmintonracketjes en –pluimpjes. 
Deelnameprijs: gratis (maximum 20 deelnemers) 

INSCHRIJFSTROOK
Voornaam 

Naam 

Straat + Nummer 

Postcode + gemeente 

Telefoon 

E-mail 

Rijksregisternummer 

Leeftijd 

Geslacht 

Moeten wij iets (medisch) 
over jouw kind weten? 

Omcirkel hieronder de activiteiten die je wenst te doen!

Zo 2/04 Fun met 
honden

Vriendjesdag 
KLJ

Ma 3/04 Winter-
sportdag Circus Toveren Sprookjes-

schaar

Di 4/04 Karate Kleuterdans Dans Paas-
wandeling

Badminton 
senioren

Boem Boem 
Tsjak

Woe 5/04 Kleuter-
sportdag Step Skaten Percussie 

Do 6/04 Voetbal Cupcakes Spel-
namiddag

Vrij 7/04 Theater Paardrijden Tafeltennis 

Zo 9/04 Badminton

Hallo allemaal, 
In de paasvakantie organiseert de dienst Vrije Tijd Berlaar reeds voor de 15de keer 
de ‘Week van de jeugd’. Van zondag 2 april tot en met zondag 9 april 2017 staan er 
heel wat leuke, sportieve en creatieve bezigheden op het programma. Kijk alvast 
verder in deze folder om te zien aan wat jij en je vriendjes kunnen deelnemen!

De activiteiten in deze folder zijn voor kinderen tussen 4 en 16 jaar (per activiteit 
staat de juiste leeftijd vermeld). Alle informatie is ook terug te vinden via 
www.berlaar.be/wvdj. 

Inschrijven kan vanaf maandag 6 maart van 17.30 tot 20 uur aan het onthaal van 
het gemeentehuis, Markt 1. Vanaf dinsdag 7 maart kan je ook steeds tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis inschrijven. 
Wat breng je mee? Centjes (ook bancontact is mogelijk) en identiteitskaart (ouder 
én kinderen).

Je kan, indien je in aanmerking komt voor een tussenkomst, terecht bij de 
sociale dienst van het OCMW, Zomerstraat 22 in Berlaar, 03 482 49 29 of 
info@ocmwberlaar.be.

Ben je ingeschreven voor een activiteit, maar ben je die dag ziek? Je hebt enkel 
recht op terugbetaling indien je de organisatie vooraf verwittigt én nadien een 
doktersbriefje bezorgt. 

Tijdens de meeste activiteiten wordt een korte pauze voorzien: je brengt best zelf 
een drinkbus met water en een gezond tussendoortje mee! Voor kinderen die bij 
de buitenschoolse kinderopvang zitten, voorzien we vervoer. Gelieve dit wel te 
vermelden bij je inschrijving. 

Bij de inschrijving van je kind verleen je ons 
de toestemming om foto’s te nemen tijdens 

de activiteiten. Deze foto’s mogen we vervolgens 
gebruiken voor de promotiefolders van de ‘Week 
van de jeugd 2018’ en op onze gemeentelijke 
website plaatsen. Wanneer je hier geen toestemming voor 
wenst te geven, moet je dit expliciet melden bij de inschrijving. 

Nog vragen? 
Mail of bel de dienst Vrije Tijd, vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 45! 
Contactnummer tijdens de activiteiten: 0490 422 821 of 0490 422 822.


