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WEEK VAN
 DE JEUGD

Gemeente Berlaar
Dienst Vrije Tijd

TIENERS
Vrije Tijd Berlaar 



INSCHRIJVEN: WAAR EN WANNEER? 
Op maandag 6 maart van 17.30 uur 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 (van ouder én 
kinderen).  

Je kan, indien nodig, 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 die dag ziek? Je hebt enkel recht op 
terugbetaling indien je de organisatie vooraf verwittigt en nadien een doktersbriefje 
bezorgt. 

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.

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. 



Maandag 3 april 2017

WINTERSPORTDAG 
van 8.30 uur tot 17 uur
Locatie: Landgraaf, vertrek aan sporthal 
’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 12 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. 

Dinsdag 4 april 2017

KARATE 
van 9 uur tot 10.30 uur
Locatie: sporthal ’t Stapveld, 
Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 12 tot 16 jaar
Eerst worden er een aantal 
basistechnieken aangeleerd en 
vervolgens zal je deze met een partner 
uitvoeren. Je krijgt ondertussen ook wat 
algemene uitleg over de disciplines in 
karate door een trainer van Karateclub 
Berlaar. 
Deelnameprijs: gratis (maximum 20 deelnemers) 

PAASWANDELING 
van 13 uur tot 16 uur 
Locatie: vertrek aan sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 12 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 



PETANQUE 
van 13.30 uur tot 15.30 uur 
Locatie: achter sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 12 tot 16 jaar
Deelnameprijs: gratis (maximum 25 deelnemers) 

Woensdag 5 april 2017

KARTING & LASERSHOOT 
van 13 uur tot 16.30 uur
Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62 
(vertrek en aankomst) 
Leeftijd: van 12 tot 16 jaar
Deelnameprijs: 18 euro (maximum 15 
deelnemers) 

Vrijdag 7 april 2017

TAFELTENNIS 
van 13.30 uur tot 16 uur
Locatie: TTK Berlaar, Alpenroosstraat 26
Leeftijd: van 12 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

KLJ
van 14 uur tot 17 uur
Locatie: KLJ-lokalen, Fertlarelei 18
Leeftijd: van 12 tot 16 jaar
Deelnameprijs: gratis  
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