
Kiezel & druppel
Kinderen leren aanvoelen wanneer en hoe ze 
zich kunnen ontspannen, leren hoe ze stevig in 
hun schoenen kunnen staan en wat ze kunnen 
uitstralen met hun ogen en stem.  Ze ervaren dat 
iedereen eigen talenten heeft, leren verschillen 
respecteren, …
Kortom, kinderen leren hoe ze zich weerbaar 
kunnen opstellen en trainen hun sociale 
vaardigheden.

Voor kinderen geboren van 2008 tot 2010.
Maandag van 17.15 u. tot 18.15 u.
Wekelijks van 18 september tot en met 26 
maart. Geen les tijdens vakantie en feestdagen.
Prijs: 94,5 euro

Beweging voor kinderen 
en jongeren

ROTS & water
Rots & Water is een vaardigheidstraining 
waarin we al spelend en bewegend met 
een groep jongeren werken rond sociale 
vaardigheden.

De focus ligt op het aanleren van een 
respectvolle houding voor jezelf en 
anderen. Respect in de dagelijkse omgang 
met elkaar, maar ook tijdens moeilijke 
momenten, stressituaties of conflicten.

Voor kinderen geboren van 2004 tot 2007.
Maandag van 18.30 u. tot 19.45 u.
Wekelijks van 18 september tot en met 
26 maart. Geen les tijdens vakantie en 
feestdagen.
Prijs: 94,5 euro

ROTS & water
groepsspelen

Hierbij variëren we op de basisoefeningen, 
we bouwen meer competitiespelen in en 
gebruiken verschillende materialen. De 
jongeren leren de tips uit de basistraining 
inzetten in meer gevorderde oefeningen en 
groepsspelen. In deze vervolgsessies dagen 
we jongeren uit om creatieve oplossingen 
te zoeken, zijn ze genoodzaakt om samen te 
werken en doen we beroep op vaardigheden 
om met winnen en verliezen om te gaan.

Voor jongeren geboren van 1997 tot 2007.
Woensdag van 16 u. tot 17.15 u.
Wekelijks van 20 september tot en met 
28 maart. Geen les tijdens vakantie en 
feestdagen.
Prijs: 94,5 euro

Deze sessies staan open voor jongeren die Rots 
& Water volg(d)en.



Inschrijven kan online via scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu of indien 
je geen internettoegang hebt ter plaatse 
bij de sportdienst, August Nihoulstraat 72, 
Scherpenheuvel.

Info: sportdienst 013 61 98 60
sportdienst@scherpenheuvel-zichem.be

Bewegingsexpressie
Bewegingsexpressie daagt jongeren uit om op 
zoek te gaan naar nieuwe creatieve bewegingen. 
We vermengen gekende oefeningen met 
invloeden uit dans en yoga. Het draait hierbij 
vooral om de rust die je kan vinden in de 
beweging en de kracht van lichaamstaal. Dicht bij 
onszelf of in contact met anderen laten we ons 
meevoeren in de flow van de beweging.

Voor jongeren geboren van 2004 tot 2007.
Woensdag van 18.30 u. tot 19.45 u.
Voor jongeren geboren van 1997 tot 2003.
Woensdag van 20 u. tot 21.15 u.
Wekelijks van 20 september tot en met 28 maart. 
Geen les tijdens vakantie en feestdagen.
Prijs: 94,5 euro

Deze sessies staan open voor jongeren die Rots & 
Water volg(d)en.

Waar?

Den Cayberg, 
Lobbensestraat 93B, 
Zichem 

Sherborne
We gaan al spelend en bewegend 
met ouder en kind aan de slag om de 
ontwikkeling van het kind te bevorderen. 
Niet enkel de motorische ontwikkeling, 
maar ook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de band tussen ouder 
en kind staan centraal. Door middel van 
lichaamscontactspelletjes leert je kind 
nieuwe vaardigheden en verkent het de 
ruimte om zich heen. De sessies Sherborne 
staan open voor alle kinderen tussen 6 
maanden en 2,5 jaar en hun ouders (of 
grootouders, peter of meter, …), die zin 
hebben om samen te bewegen.

Telkens van 9 u. tot 9.45 u.
Voor 0,5 tot 1,5 jaar
Zaterdag 23 september, 7 en 28 oktober, 
13 en 27 januari en 10 februari
Voor 1,5 tot 2,5 jaar
Zaterdag 18 november, 2  en 16 december,  
24 februari, 10 en 24 maart
Prijs: 11,5 euro

In deze ouder-kind sessies nodigen we je als 
(groot)ouder, meter, peter … uit om samen met je 
kind te bewegen. We baseren ons op de principes 
van Sherborne, maar gaan steeds op zoek naar 
oefeningen die aansluiten bij de leeftijdsgroep. 
Vanzelfsprekend worden de oefeningen 
gaandeweg meer uitdagend en doen we vaker 
beroep op leeftijdsgenootjes. 
Door samen te bewegen en te spelen versterkt 
de relatie tussen jullie én stimuleer je de 
ontwikkeling (motorisch, cognitief, emotioneel 

en sociaal) van het kind. Bovendien maken jullie 
samen plezier.

Zaterdag 23 september, 7 en 28 oktober,  
18 november, 2 en 16 december, 13 en 27 januari, 
10 en 24 februari, 10 en 24 maart
Voor eerste en tweede kleuterklas 
van 10 u. tot 11 u.
Voor derde kleuterklas en eerste leerjaar
11.15 u. tot 12.15 u.
Prijs: 48 euro

Samen bewegen met je kind


