
Maandag 17 mei, 16u30-18u 

ROTS EN WATER 
WEERBAARHEIDSTRAINING 
(INITIATIE)
Vind je het moeilijk om neen te zeggen of 
grenzen aan te geven op een aanvaardbare 
manier? Ben je iemand die zich makkelijk 
laat doen of soms (te) fel reageert? Hoe kan 
je jezelf rustig maken en hoe kan je opko-
men voor jezelf met respect voor de ander? 
Hiervan kan je komen proeven in deze 
fysieke training met veel oefeningen en 
spelletjes. We werken samen rond socia-
le vaardigheden en weerbaarheid aan de 
hand van zelfreflectie, zelfbeheersing en 
zelfvertrouwen.
 
Voor kinderen van 9-12 jaar
Locatie: GLS De Notelaar, 
ingang Schoolstraat 59, Wijnegem

Maandag 17 mei, 20u

ONLINE VORMINGSAVOND 
VOOR OUDERS: ‘JIJ EN JE 
PUBER’ 
door Sarah Van Gysegem, redacteur van 
BOTsing, jongerenexpert van de Rode 
Neuzendag, auteur van ‘Typisch Tieners’ en 
‘Digitaal ontmaagd’ en mama van 3 tieners
Ism Gezinsbond Zoersel

Ze turen uren naar hun smartphone. 
Lopen stampend de trap op. Slaan met 
een knal de kamerdeur dicht. Hun helden 
zitten op Youtube, hun lief op snapchat. 
Ze vinden jou gênant. En je mag je vooral 
niet moeien. Met de pubertijd van je 
kroost breekt een pittige periode aan. 
Propvol uitdagingen, online en offline. 
Sarah helpt je met grappige anekdotes 
en praktische tips op weg om die turbu-
lente tienertijd gezond, leuk en luchtig 
te houden.

Voor ouders en andere 
opvoedingsverantwoordelijken  
Locatie: Online. Als je inschrijft, krijg je 
de link toegestuurd

GRATIS
WORKSHOPS
IN OPEN LUCHT

ZOERSEL - BRECHT - ZANDHOVEN - WIJNEGEM - SCHILDE



De workshops gaan door in open 
lucht, zijn gratis, maar inschrijven 
is verplicht. Dat kan op het nummer 
03 270 06 73 of  inschrijven@olo.be
met vermelding van je naam, leeftijd, 
telefoonnummer en email-adres.  
Er kunnen telkens 10 kinderen 
deelnemen

Bezoek onze website!
www.huisvanhetkindvoorkempen.be

ZOERSEL - BRECHT - ZANDHOVEN - WIJNEGEM - SCHILDE

Woensdag  19 mei, 13u30-16u

BUSHCRAFT: 
DE KUNST VAN HET (OVER)
LEVEN IN EN MET DE NATUUR
Ism Gezinsbond Zoersel
In deze workshop 'vuurtechnieken' leer je 
met succes vuur maken.

Voor kinderen van 7-12 jaar
Locatie: Westmallebaan 60, Zoersel

Donderdag 20 mei, 18:30-20u30

STERK STAAN MET HULP 
VAN PAARDEN
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 tus-
sen de paarden, waardoor je ook sterker 
zal staan in je eigen leefwereld.

voor jongeren van 10-14 jaar 
Locatie: Leeuwkensweg 11 
(zijstraat Goorstraat), Schilde

Dinsdag 18 mei, 16:30-18u 

ONTSPANNEN IN DE NATUUR
Tijdens deze activiteit gaan we aan de 
slag met allerhande oefeningen om in de 
natuur tot rust te komen. Een momentje 
om je batterijen terug op te laden, om 
even alle zorgen opzij te zetten, om tot 
rust te komen, om plezier te maken, ... 
We gaan op ontdekking in de natuur, ma-
ken natuurkunstwerkjes en lassen tus-
sendoor enkele ontspanningsmomentjes 
in zoals yoga en ademhalingsoefeningen. 

Voor kinderen van 5-10 jaar
Locatie: natuurgebied Lovenhoek, 
Zandhoven (Pulderbos), Kruispunt 
Pulderdijk met Boskant
Meebrengen: handdoek om op te liggen

Woensdag 19 mei, 13u30-15u

BIBBERBAAS
Ook last van faalangst bij een spreek-
beurt of als je iets moet doen dat moeilij-
ker gaat? Via ontspanningsoefeningen le-
ren we omgaan met de spanning. Door de 
impact te herkennen van onze gedachten 
leren we bewust te kiezen voor helpend 
gedrag.

Voor kinderen van 8-11 jaar 
Locatie: GBS De Schakel, 
Kerkstraat 1, St-Lenaarts
Meebrengen: matje en dekentje


