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Opvoeden 
Dat doen we samen

B E R L A A R

start op de internationale dag van het gezin
woensdag 15 mei met een reeks van leuke en 
boeiende activiteit voor groot én klein.

Neem snel een kijkje op onze Facebookpagina.



WOENSDAG 15 MEI 
WAT? Startfeest met kinderwandeling 
(parcours 3,5 km)
WAAR? geboortebos
TIJDSTIP? 14 uur
De kinderwandeling kan je elke dag tijdens de 
week van de Opvoeding afleggen. Meer info aan 
het onthaal van het gemeentehuis.

DONDERDAG 16 MEI 
10 UUR – 11 UUR: Peuters in actie

i.s.m. CM, Betty Hendrickx. 
Spelend bewegen voor een 
betere ontwikkeling van je kind 
onder begeleiding met visie 
van Bodymap.

11 UUR – 12 UUR: 
Hulp bij opvoedingsvragen 
i.s.m. Kind & Preventie Berlaar, 
Chris Matthieu
LOCATIE? BKO, Pastorijstraat 60
Breng een handdoek mee

ZONDAG 19 MEI 
WAT? Lezing door Kristel Verbeke (ex-K3’tje):
‘Alles Kids!’ 
TIJDSTIP? 11 uur tot 12 uur
WAAR? Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1
20 boeken worden gratis verloot
Breng je picknick mee, aansluitend kan je 
gebruik maken van het speelplein. 

MAANDAG 20 MEI 
WAT? Avondsessie ‘Vadervuur’ i.s.m. Vaderklap, 
Wim Schotsmans 
INSCHRIJVEN VERPLICHT via 
huisvanhetkind@berlaar.be (Slechts 12 plaatsen) 
LOCATIE: gemeentelijke basisschool Heikant, 
Aarschotsebaan 60 (refter)
TIJDSTIP? 20 uur

DINSDAG 21 MEI 
WAT? ‘Opa en oma zonder 
stress’ – door Bieke Geenen, 
grootoudercoach en auteur 
van het boek. 
LOCATIE:  
gemeentelijke basisschool 
Heikant, Aarschotsebaan 60 
(refter) 
TIJDSTIP? 19.30 uur

WOENSDAG 22 MEI 
LOCATIE? Knuffel-turnen i.s.m. Gezinssport 
Vlaanderen, Veerle Claes 
DOELGROEP: 3 tot 6 jaar met ouders en 
grootouders
INSCHRIJVEN VERPLICHT via  
huisvanhetkind@berlaar.be (Slechts 20 duo-
plaatsen) 
WANNEER: 14 uur tot 15 uur en 15.30 uur tot 
16.30 uur
LOCATIE: gemeentelijke basisschool Heikant, 
Aarschotsebaan 60 (refter)

Breng een yogamatje en handdoek mee 

WEEK VAN DE OPVOEDING
Start 15 mei tot 23 mei 2019. Het thema is ‘Opvoeden, dat doen we samen’.

ALLES KIDS!

K R I S T E L  V E R B E K E

VERHAAL

HET BOEK

De  Hollebolleweg  is  een  heel  gewone  straat.  In  een  heel  

gewone  stad.  Met  heel  gewone  kinderen.  Wacht,  zijn  de  

bewoners  van  de  Hollebolleweg  écht  zo  gewoon? Noah,  

bijvoorbeeld,  kan  een  appel  zomaar  in  vijf  stukken  toveren.  

Aygun? Die  is  de  beste  vriendin  ter  wereld.  En  als  de  

kinderen  in  de  Hollebolleweg  hobbels  tegenkomen  op  hun  

pad,  springen  ze  erover  met  een  trampoline  of  zoeken  ze  

een  andere  oplossing  voor  het  probleem.

KRISTEL VERBEKE maakte 18 jaar deel uit van de 

originele bezetting van K3. In Generatie K (Ketnet) en 

Kinderkopkes (Eén) liet Kristel kinderen aan het 

woord. Als voorzitter van het Advies- en 

Overlegorgaan van het Kinderrechtencommisariaat, 

als lid van het Bestuurscomité van het 

Kinderarmoedefonds, en vooral als mama, weet ze 

hoe belangrijk het is dat kinderen over gevoelige 

thema's kunnen praten.

DOELSTELLING

Kristel  Verbeke  zocht  als  mama  al  vaak  naar  tools  om  

moeilijkere  thema’s  bespreekbaar  te  maken.  In  Alles  

kids!  wil  ze  die  tools  aanreiken  voor  alle  kinderen  én  

hun  ouders.

HET EVEMENT

Kristel  wil  maar  al  te  graag  uit  haar  boek  voorlezen,  om  daarna  in  gesprek  te  treden.  Ze  wil  

een  leerrijk  uurtje  organiseren  om  op  speelse  manier  te  leren  omgaan  met  sensitieve  

thema's.

 

Kinderen,  ouders  en  leerkrachten.  Voor  de  kinderen  raadden  we  leerlingen  van  de  lagere  

school  aan,  vanaf  het  tweede  leerjaar.

WAT?

VOOR WIE?

Verhalen om verder te vertellen
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