
WORKSHOP 
VERHOOG JE ZELFVERTROUWEN 
MET HULP VAN PAARDEN 

Wanneer? 14u-16u
Voor wie? 6-10 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 op 
en naast het paard om je zelfvertrouwen te ver-
groten. Een fijne en ontspannende tijd, waarbij 
je iets bijleert over jezelf en meer in jezelf leert 
geloven!
Draag best gesloten schoenen en gemakkelijke 
kledij die vuil mag worden. 

Max. 10 kinderen

GRATIS 
workshops

WEEK VAN 
DE OPVOEDING

15 JULI 2020

WORKSHOP 
STERK STAAN MET HULP 
VAN PAARDEN 

Wanneer? 14u-16u
Voor wie? 10-14 jaar
Waar? Leeuwkensweg 11 (zijstraat 
Goorstraat), Schilde
In omgang met de paarden gaan we leren onze 
eigen grenzen aan te geven en die van anderen 
aan te voelen.
De paarden gaan ons helpen onszelf beter te 
leren kennen en zelfzekerder te worden.
Je ontdekt hoe je je veilig kan voelen tussen de 
paarden, waardoor je ook sterker zal staan in je 
eigen leefwereld.

Max. 10 tieners

22 JULI 2020



De workshops zijn gratis, inschrijven 
is wel verplicht. Dat kan op het nummer 
03 270 06 73 of inschrijven@olo.be
met vermelding van je naam, leeftijd, 
telefoonnummer en email-adres. 

BEZOEK ONZE WEBSITE!
www.huisvanhetkindvoorkempen.be

WORKSHOP 
WEERBAARHEIDSTRAINING 
VIA ROTS EN WATER (INITIATIE) 

Wanneer? 13u30-15u
Voor wie? 9-12 jaar 
Waar? De Kapel, Gemeentehuis, Handelslei 167, 
Zoersel
Hoe voelt je lichaam aan als je gespannen of ont-
spannen bent? Hoe kan je jezelf rustig maken en 
voor jezelf opkomen met respect voor de ander? 
Je verkent of je iemand bent die zich makkelijk 
laat doen of misschien soms (te) fel reageert. 
Dit alles kom je op een leuke speelse manier er-
varen en oefenen met je mama, papa, oma, opa,… 

Max. 10 kinderen en hun ouder, grootouder,…

23 JULI 2020

WORKSHOP 
MINDFULNESS VOOR 
OUDER EN KIND 

Wanneer? 13u30-14u30 (6-8 jaar) ,
15u-16u (9-11 jaar)
Waar? Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, 
Brecht 
Ook kinderen ervaren steeds vroeger prestatie-
druk op verschillende domeinen. De lat ligt hoog. 
Onzekerheid, perfectionisme, angst, spanning en 
piekeren maakt deel uit van hun leven. Mindful-
ness leert hen voor zichzelf te staan, bewust 
keuzes te maken, even chillen en tot rust komen. 
Breng zelf een yogamatje, dekentje en eventueel 
warme sokken mee.

Max. 8 kinderen + een ouder

24 JULI 2020

ZOERSEL - BRECHT - ZANDHOVEN - WIJNEGEM - SCHILDE

WORKSHOP 
KLEUTERMOVES 

Wanneer? 13u30u-14u30 (2-4 jaar), 
14u45-15u45 (4-6 jaar)
Waar? Conferentiezaal, GC ’t Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
Kleutermoves = speelse Bodymap 
bewegingsactiviteiten samen met je 
kleuter, stimulerend voor de motorische 
ontwikkeling = lekker samen bezig zijn = 
quality time!

Max. 2 x 7 kleuters en een ouder

29 JULI 2020


