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Hallo allemaal, 

In de paasvakantie organiseert de dienst Vrije Tijd Berlaar reeds voor de 
17de keer de ‘Week van de Jeugd’. Van maandag 8 april tot en met zondag 
14 april 2019 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 3 en 16 jaar (per 
activiteit staat de juiste leeftijd vermeld). Alle informatie is ook terug te vinden 
via www.berlaar.be/wvdj.  

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

  NIEUW NIEUW: online inschrijven!

  Surf naar www.berlaar.be/inschrijven. Maak vooraf reeds  
  je gezinsaccount aan, dat kan vanaf nu!

  Via je gezinsaccount kan je:
    - je gegevens wijzigen
    - gezinsleden toevoegen en beheren
    - historiek en overzichten van inschrijvingen bekijken (o.a.  
       fi scaal attest)

Inschrijven & betalen

- online vanaf donderdag 14 maart om 17.30 uur
- in het gemeentehuis: donderdag 14 maart van 17.30 tot 20 uur 
- vanaf maandag 18 maart ook na afspraak in het gemeentehuis 

Wens je in het gemeentehuis in te schrijven, dan kan je enkel cash betalen. 
Breng ook de ID-kaarten van jezelf en de kinderen die je wil inschrijven mee. 

Je kan, indien nodig, voor een tussenkomst terecht bij de Sociale Dienst, 
Zomerstraat 22 in Berlaar, 03 410 19 00 of info@berlaar.be.

Ben je ingeschreven voor een activiteit, maar die dag ziek? Dan heb je recht 
op terugbetaling indien je de organisatie vooraf verwittigt en nadien een 
doktersbrie� e bezorgt.

Persoonlijke gegevens en beeldmateriaal 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden 
enkel in functie van de activiteiten en werking van het 
lokaal bestuur gebruikt. 

Bij de registratie van elk kind kan de ouder aanduiden of er beeldmateriaal van 
zijn/haar kind genomen mag worden. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden 
voor publiciteit via één of meerdere van de gemeentelijke kanalen, kan vijf jaar 
actief gebruikt worden en wordt daarna enkel bijgehouden in het historisch 
archief.

Nog vragen? 
Mail of bel de dienst Vrije Tijd, vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00! 
Contactnummer tijdens de activiteiten: 0473 92 38 72.
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Workshop Circus (van 9 tot 12 uur) 
Een circusanimator zal je allerlei technieken aanleren: Chinese borden, 
diabolo, jongleren, éénwielers, … Binnenkort kan je het allemaal. De 
circustechnieken worden ingeoefend en vanaf 11.30 uur zijn alle ouders 
welkom in de sporthal voor het toonmoment. Hier laten de kinderen de 
leukste trucjes zien die ze geleerd hebben.

Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers) 

Wintersportdag (van 9 tot 18 uur) 
Een dagje sneeuwplezier in Landgraaf. 
Kies uit twee uur les of twee 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 9 uur aan sporthal 
’t Stapveld en omstreeks 18 uur zijn we 
terug. Warme kledij, handschoenen en 
skihelm (helm ter plaatse verkrijgbaar) 
zijn verplicht! Vergeet ook je ID-kaart 
niet.

Locatie: vertrek en aankomst aan 
sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 6 tot 16 jaar
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 (ID-kaarten mogen ook gescand en via mail bezorgd worden).

Workshop bloemschikken & knutselen (van 13 tot 16 uur) 
We gaan een ei van piepschuim bekleden 
met papier om daarna te beschilderen, 
zodat er wat structuur in zit. We maken een 
bundeltje paastakken vast als ondergrond en 
als het ei droog is, kunnen we dit vullen met 
bloemetjes om daarna onze takkenbodem 
vast te maken. Tijdens het drogen voorzien 
we nog een lekkere activiteit!

Locatie: refter gemeentelijke basisschool 
De Stap, Pastorijstraat 60 (ingang via 
speelplaats)
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 10 deelnemers)

Eenwielerinitiatie (van 14 tot 15.30 uur) 
Wil je graag op een éénwieler leren rijden? 
Schrijf je dan zeker in. Er wordt voor iedereen 
uiteraard een éénwieler voorzien, net als 
beschermmaterialen én professionele 
begeleiding.

Locatie: skatepark achter sporthal ’t Stapveld, 
Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 10 tot 15 jaar 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers)

Speurneuzentocht (9 tot 12 uur) 
Heb jij een goede speurneus?  Krijg jij de opdrachten opgelost?
Rond 10 uur is er ook een voorleesmoment door Greta De Nil.

Locatie: bibliotheek Berlaar, Dorpsstraat 84
Leeftijd: van 3 tot 7 jaar
Deelnameprijs: gratis (maximum 15 deelnemers)
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Kleuterdans (van 10 tot 12 uur)  
De kinderen leren op twee uurtjes een dansje waarna ze een optreden geven 
(i.s.m. Berlaarse Dansstudio). Het is een leuke mix van jazz en hiphop.

Locatie: zaal Forum, Dorpsstraat 44 
Leeftijd: van 3 tot 7 jaar
Deelnameprijs: gratis (maximum 12 deelnemers)

Dans (van 10 tot 12 uur) 
De kinderen leren op twee uurtjes een dansje waarna ze een optreden geven 
(i.s.m. Berlaarse Dansstudio). Het is een leuke mix van jazz en hiphop. 

Locatie: zaal Forum, Dorpsstraat 44 
Leeftijd: van 8 tot 16 jaar 
Deelnameprijs: gratis (maximum 12 deelnemers)

Workshop timmeren (van 9 tot 12 uur)
Ben je een handige Harry of wil je dat worden?  
Sla je graag met een hamer op een nagel of zaag 
je graag hout in stukken om er dan iets mee te 
knutselen? Kom dan mee timmeren!

Locatie: gemeentelijk magazijn, Hellegatstraat 1
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 
deelnemers)

Podiumkunsten (van 10 tot 19 uur) 
Leren toneel spelen van A tot Z. ‘s Avonds is er een kijkmoment voor ouders 
en sympathisanten. Breng een lunchpakket voor ‘s middags mee.  Om 17 uur 
krijgen de kinderen pannenkoeken (i.s.m. Toneel De Zolder). 

Locatie: ’t Dolhuis, Legrellestraat 39
Leeftijd: van 6 tot 16 jaar
Deelnameprijs: gratis (maximum 15 deelnemers)

AANDACHT: Alle ouders, broers, zussen, vrienden,… worden om 19 uur 
uitgenodigd om de kinderen te zien optreden in ’t Dolhuis.

Workshop goochelen & ballonplooien (van 13.30 tot 17.30 uur)  
Heb je er altijd al van gedroomd om je vrienden of ouders te verbazen met 
enkele leuke goocheltrucs? Dan is deze workshop perfect voor jou! Je leert 
straff e trucs van een échte goochelaar én je leert ook zelf om ballonnen te 
plooien zodat ze er uitzien als een leuk diertje. En het leukste van al? Na deze 
workshop krijg je een pakketje mee naar huis zodat je deze trucs ook thuis 
kan doen.

Locatie: refter gemeentelijke basisschool De Stap, Pastorijstraat 60 (ingang 
via speelplaats)
Leeftijd: van 8 tot 12 jaar 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 deelnemers)

Karate (van 13 tot 14.30 uur)   
Tonen en uitvoeren van aanvals- en verdedigingstechnieken, alleen en met 
partner (i.s.m. Karateclub Berlaar).

Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Deelnameprijs: gratis (maximum 15 deelnemers) 

Workshop breakdance (van 13.30 tot 16.30 uur) 
Tijdens deze workshop leer je bewegen 
zoals een echte B-boy en B-girl. Durf, 
power, fl exibiliteit, originaliteit en expressie 
zijn slechts enkele kenmerken van een 
echte ‘breaker’. We beginnen met ‘toprocks’ 
(staande passen) en werken toe naar de 
meer acrobatische ‘downrocks’. Dit met 
oog op de veiligheid van elke deelnemer. 

Locatie: turnzaal gemeentelijke basisschool Heikant, Aarschotsebaan 60
Leeftijd: van 8 tot 16 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers)
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Paaszoektocht op de markt (tussen 9 en 12 uur) 
Neem deel aan een leuke paaszoektocht 
op onze wekelijkse markt. Langs de kramen 
ga je op zoek naar letters waarmee je een 
woord kan vinden. Vul je deelnameformulier 
in, breng het binnen in het tentje van de 
gemeente en maak zo kans op een leuke 
prijs. Ook de paashaas zal die ochtend 
aanwezig zijn op de markt en brengt een 
hele hoop paaseitjes mee voor de aanwezige 
kinderen! 

Locatie: wekelijkse woensdagmarkt, start aan 
het tentje van de gemeente in de buurt van het gemeentehuis 
Leeftijd: van 3 tot 12 jaar 
Deelnameprijs: gratis 

Volleybal (van 10 tot 15 uur) 
Maak op een leuke manier kennis met 
volleybal (i.s.m. de volleybalclub van Berlaar). 

Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 7 tot 14 jaar
Deelnameprijs: gratis (maximum 25 deelnemers) 

Wandelen (Paastocht) (van 14 tot 16.30 uur) 
Een leuke, kindvriendelijke wandeling van ongeveer 5 km langs rustige wegen 
(i.s.m. WSV Berchlaer).

Locatie: vertrek en aankomst aan sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 5 tot 12 jaar.
Deelnameprijs: gratis (maximum 20 deelnemers)

Knutselen (van 14 tot 16 uur)  
We knutselen sambaballen en hongerige 
haaien.

Locatie: refter gemeentelijke basisschool De 
Stap, Pastorijstraat 60 (ingang via speelplaats) 
Leeftijd: van 6 tot 9 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 
deelnemers) 

Knutselen (van 14 tot 16 uur)  
We knutselen kunstige fi guren en viltpopjes.  

Locatie: refter gemeentelijke basisschool De Stap, Pastorijstraat 60 (ingang 
via speelplaats) 
Leeftijd: van 9 tot 12 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers) 

Workshop handletteren (van 14 tot 17 uur) 
In deze workshop gaan we aan de slag met ecoline, 
brushpennen uitproberen op oefenbladeren, geven 
we tips & tricks mee én krijgen alle kinderen bij 
afl oop ook een goodiebag mee naar huis! 

Locatie: refter gemeentelijke basisschool De Stap, 
Pastorijstraat 60 (ingang via speelplaats) 
Leeftijd: van 8 tot 16 jaar 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 deelnemers)
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Workshop weetjes-schap (van 9 tot 11.30 uur) 
Wil jij de nieuwe Einstein worden? Of ben je gewoon benieuwd wat er 
gebeurt als je water, een ei en azijn met elkaar in contact brengt? Leer allerlei 
testen te doen die je later thuis nog eens kan overdoen!

Locatie: refter gemeentelijke basisschool Heikant, Aarschotsebaan 60 
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers)  

Voetbalinitiatie en –training (van 9 tot 16 uur)  
Klaar voor een hele dag sport en spel met de nadruk op voetbal? Er is opvang 
voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Tussen 9 en 16 uur staat 
voetbal centraal. Let op: breng zeker een lunchpakket mee voor ’s middags 
(i.s.m. SK Rita Berlaar)!

Locatie: sportcentrum Doelvelden, Welvaartstraat 101a
Leeftijd: van 4 tot 12 jaar
Deelnameprijs: gratis (maximum 60 deelnemers)

Badminton (van 14 tot 16 uur) 
Wil je in een paar uurtjes graag leren wat 
enkel- en dubbelspel in badminton eigenlijk 
wil zeggen? Wil je deze zomer thuis in de tuin 
kunnen winnen tegen je ouders? Of wil je 
samen met vrienden gewoon even hard tegen 
elkaar kloppen en smashen (i.s.m. Badminton 
Klub Berlaar)?

Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 8 tot 14 jaar 
Deelnameprijs: gratis (maximum 12 
deelnemers)  

Petanque (van 14 tot 16 uur) 
Alle deelnemers krijgen een initiatieles 
petanque van petanqueclub ’t Stapveld uit 
Berlaar.

Locatie: achter sporthal ’t Stapveld, 
Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 9 tot 16 jaar
Deelnameprijs: gratis (maximum 36 
deelnemers) 

Workshop circus (van 14 tot 17 uur) 
In een echte circustent leer je allerlei circustechnieken: Chinese borden, 
diabolo, jongleren, éénwielers, … 

Locatie: in de circustent aan ’t Dolhuis, Legrellestraat 39
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 deelnemers)
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Kom je mee buitenspelen in Berlaar op woensdag 24 april 
van 13 tot 17 uur?
Er is zeker iets te doen in het centrum, op Heikant
én in de Hertstraat.
Meer info op www.berlaar.be/buitenspeeldag

Paardrijden (van 9 tot 12 uur) 
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. 

Locatie: de Bartvelden, Bartstraat 32 in Kessel 
Leeftijd: van 8 tot 12 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 20 deelnemers) 

 Kleutersportdag (van 9 tot 12 uur) 
Springen, klauteren, rollen, bouwen en nog 
veel meer. Vandaag kan het allemaal met 
materiaal dat je thuis ongetwijfeld niet zal 
hebben. 

Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 3 tot 6 jaar
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 
deelnemers)

Sportdag (van 13 tot 16 uur)  
Maak kennis met bekende en minder bekende sporten! Doe sportieve kledij 
aan en breng zaalsportschoenen mee.

Locatie: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62
Leeftijd: van 6 tot 9 jaar 
Deelnameprijs: 5 euro (maximum 15 deelnemers)

Tafeltennis (van 13.30 tot 16 uur) 
Onder leiding van een toptrainer leer je 
omgaan met een pingpongballetje en –
paletje (i.s.m. TTK Berlaar).

Locatie: TTK Berlaar, Alpenroosstraat 26
Leeftijd: van 9 tot 16 jaar
Deelnameprijs: gratis (maximum 16 
deelnemers)
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Schrijf je online in via www.berlaar.be!

Camping KLJ (van 14 tot 17 uur) 
Om de twee weken speelt KLJ hevige pleinspelen, bosspelen, gaan ze op 
uitstap, … Vandaag mogen jij en je vrienden een keertje mee komen spelen op 
onze CAMPING KLJ en zien of KLJ iets voor jou is. Tot dan allemaal (i.s.m. KLJ 
Berlaar)!

Locatie: KLJ-lokalen, Fertlarelei 18
Leeftijd: van 5 tot 16 jaar 
Deelnameprijs: gratis

Hondengewenning (van 10 tot 12 uur) 
Kom actief deelnemen aan spel en training met honden (i.s.m. Dakota Berlaar). 

Locatie: hondenschool Dakota, Welvaartstraat 101A 
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar
Deelnameprijs: gratis

Inschrijfstrook

Kind 1 Kind 2

Voornaam

Naam

Straat
+ nummer

Postcode
+ gemeente

Telefoon

E-mail

Rijksregister-
nummer

Leeftijd

Geslacht

Moeten wij iets 
(medisch) over 
je kind weten? 

Geef je toestemming om beeldmateriaal, genomen tijdens de 
activiteiten, te gebruiken en publiceren?
 О ja
 О nee 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden enkel in functie van 
de activiteiten en werking van de gemeente Berlaar gebruikt. Beeldmateriaal 
genomen tijdens deze activiteiten kan worden gebruikt voor publiciteit via 
één van de gemeentelijke kanalen, kan vijf jaar actief gebruikt worden en 
wordt daarna enkel bijgehouden in het historisch archief. De privacyverklaring 
van de gemeente vindt u op de website: www.berlaar.be.

Zondag 14
 april
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Inschrijfstrook

Vermeld in de vakjes over welk kind het gaat!
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Schrijf je online in via www.berlaar.be!


