
P A J O T T E N L A N D

workshops

animatie

kinderen gratis

gezonde brunch

voor (groot)ouders 
samen met hun 
(klein)kinderen

En er is ook een heleboel animatie!

Kinderen mogen gratis deelnemen. De inkom bedraagt 5 euro 
per volwassene. Voor die prijs kan je deelnemen aan verschil-
lende workshops en genieten van een gezonde brunch.

Inschrijven doe je via www.huisvanhetkindpajottenland.be. 

Heb je vragen? Bel naar Archeduc op 02 454 54 01 of stuur een 
e-mail naar info@archeduc.be.

Geef bij inschrijving duidelijk de naam en de leeftijd van de kin-
deren door. Vermeld ook de naam van de begeleidende ouder.

De Ontdekkingsbrunch vindt plaats in
Sporthal Jo Baetens, Alfred Algoetstraat 77, 1750 Lennik
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vorming & ontmoet ing

inschri jven i s  verp l icht

ontdekkings
KVLV ShareFair Boekenruilkast - kinderboekjes ruilen
Heb je thuis een (kinder)boek liggen dat je niet meer leest en 
waarmee je iemand anders een plezier wil doen? Neem het 
mee naar de brunch en ruil jouw boek in de KVLV ShareFair 
Boekenruilkast!

• Grimeren
• Mister Woodstock
• Chillout voor ouders 
• Stenen schilderen 
• De caravan van meneer De Wit
• Springkasteel
• Grote spelen
• Sieraden maken met espressocups
• Spelen rond natuur
• 10 dingen die je gedaan moet hebben voordat je 11 ¾ bent
• Slaapspel voor kinderen

proeven, genieten
en beleven met je kind

sporthal
Jo Baetens

Lennik

20 mei
zaterdag

2017
9u tot 13u30



Babygebaren Samen koken op een
houtvuur

Voorleessessie
Peutergebaren

Natuurwandeling

Grappige borden voor 
moeilijke eters

Lachyoga

Babymassage Aan de slag met
passie en talenten

Kusje erop - Eerste hulp 
bij kleine kinderen

Slotmoment ++ Theater
En? Alles goed?

Kleuter- en kinderyoga

alle info op www.huisvanhetkindpajottenland.be

Baby’s begrijpen veel sneller dan 
dat ze kunnen praten. Door het 
gebruik van gebaren gaat de baby 
sneller kunnen aangeven wat hij 
wil zeggen en dus zullen er heel 
wat frustraties wegvallen. Je kan 
als ouder veel sneller inspringen 
op wat je kindje nodig heeft of wat 
hem interesseert, wat natuurlijk 
voor een nóg betere band zorgt.

Wil je lekker en spannend leren ko-
ken, op een echt houtvuur? Eerst 
maken we op een veilige manier 
een vuur aan. Waar moet je op let-
ten? Hoe pakken we het aan? Daar-
na maken we lekkere hapjes klaar! 
Er wordt met verschillende materi-
alen en werktuigen gewerkt om tot 
een lekker resultaat te komen.

De kindjes leren samen met hun 
ouder(s) enkele gebaren aan en sa-
men verwerken ze die in een voor-
lees-speelsessie.

Wandelen saai? Absoluut niet! Trek 
erop uit met een ervaren natuur-
gids en ontdek mooie, minderge-
kende paden in Lennik. Ontdek hoe 
leuk en mooi de natuur kan zijn.

‘Eet je bord leeg!’ Moeilijke eters 
kunnen voor behoorlijk wat frus-
tratie zorgen. Krijgen ze de nood-
zakelijke voedingsstoffen wel 
binnen? Zullen ze wel genoeg ont-
wikkelen op deze manier? Heb ik 
dan al dat werk voor niets gedaan? 
Tijdens deze workshop krijg je tips 
voor om te gaan met moeilijke eter-
tjes, zowel op kleuterleeftijd als bij 
kinderen in de lagere school. We 
maken grappige én gezonde voor-
beeldbordjes.

Lachyoga is lachen zonder reden. 
We lachen met elkaar en niet om 
elkaar. Je hoeft geen humor te heb-
ben en  je  moet  zelfs niet gelukkig 
zijn om te kunnen lachen. Lachyo-
ga geeft een echte oppepper aan je 
conditie, humeur, vitaliteit, zelfver-
trouwen en uitstraling.

Verwen je baby met een heerlij-
ke massage. Praat bij met andere 
ouders en ga met allerlei tips weer 
naar huis.

We willen dat onze kinderen geluk-
kig zijn en doen wat ze graag doen. 
Hoe kunnen we hen daarin onder-
steunen? In een uur tijd laten we de 
kinderen (samen met een ouder) 
kennismaken met hun talenten in 
de vorm van doe- en denkopdrach-
ten.

Een buil, een schaafwond, een 
wespensteek... komen in elk gezin 
voor. In deze korte cursus leer je 
hoe je moet reageren: van bana-
le kwaaltjes of kleine ongelukjes 
tot levensbedreigende situaties: 
wanneer moet je een arts inscha-
kelen, hoe plak je een pleister op 
die moeilijke plek, hoe reanimeer je 
een baby, …

Als apotheose van de Ontdek-
kingsbrunch brengt Fried Ringoot 
een theatervoorstelling die je door 
mekaar schudt, met de voeten op 
de grond zet, maar ook heerlijk 
meeneemt in een humoristisch 
verhaal van moed en liefde.  Van-
uit zijn rolstoel brengt hij een ver-
haal boordevol humor: pakkend, 
herkenbaar, confronterend, zalig 
muzikaal, soms heerlijk absurd, 
aangrijpend en teder. 

Stilzitten? Nee hoor, integendeel! 
Wij gaan springen, dansen en zin-
gen! Kleuteryoga is een speelse 
vorm van yoga, aangepast aan 
de belevingswereld van kinderen 
van 3 tot 6 jaar én hun ouders. Ont-
spanning en plezier staan voorop. 
Tijdens deze yogales oefenen we 
verschillende yogahoudingen, con-
centreren we ons op de  ademha-
ling  en zoeken we het  rustpunt  in 
onszelf.

10u-10u30
duo’s: ouder met baby van 6-20 mnd 9u30-10u30

ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar
10u45-11u45
ouders met kinderen van 7 tot 12 jaar

10u-11u30
duo’s: ouder met kind van 1 tot 2,5 jaar

10u-11u
ouders met kinderen van 6 tot 9 jaar

9u30-10u30
ouders met kinderen van 2,5 tot 6 jaar
10u45-11u45
ouders met kinderen van 6 tot 9 jaar

10u30 -11u30
ouders met kinderen van 6 tot 9 jaar

10u45-11u45
duo’s: ouder met baby van 1-9 mnd

10u-12u
duo’s: ouder met kind vanaf 9 jaar

10u-10u45
ouders met kinderen tot 2,5 jaar
11u-11u45
ouders met kinderen van 2,5 tot 6 jaar

12u30-13u30
voor iedereen - inschrijven is niet nodig

9u30-10u30
ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar
10u45-11u45
ouders met kinderen van 7 tot 12 jaar

door Tessa Raedschelders
door Margot Vansina

door Tessa Raedschelders

door Milieu-Organisatie-Lennik

door Ann Van Hoye

door Kris Broodcoorens

door Hilde Dever

door Martine Gorissen

door Sofi e Vanderoost

door Fried Ringoot

door Griet Muyshondt


