
OP MAAT
Een belevingsdag rond gevoelens voor mensen  
met een verstandelijke beperking, vanaf 16 jaar

DONDERDAG 7 JUNI 2018
VAN 10.00 U TOT 15.30 U
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Pasform en de borre slaan opnieuw de handen in 
elkaar en organiseren samen de dag OP MAAT.

Op 7 juni 2018 wordt de borre omgetoverd tot een 
gezellige plek waar je kan proeven van cultuur en 
sport. Op het programma staan creatieve workshops, 
sportactiviteiten, kooksessies, muzikale belevenissen 
en intieme luisterverhalen. Dit alles rond het thema 
‘gevoelens’. 

In de voormiddag kies je uit een uitgebreid aanbod 
aan workshops, in de namiddag kijken we allemaal 
samen naar de theatervoorstelling ‘Morgen wordt alles 
anders’ van Compagnie Frieda i.s.m. CC Het Gast-
huis en Apojo Aarschot (Huize eigen Haard). 

Kortom een dagje genieten in de borre Bierbeek! In 
deze folder vind je het volledige programma en alle 
praktische informatie. 

Van harte welkom!
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vanaf 10.00 u Onthaal
10.30 u tot 11.20 u Eerste workshop (50’)

Lange workshop (110’)
11.30 u tot 12.20 u Tweede workshop (50’)
12.20 u tot 13.30 u Lunchpauze
13.30 u tot 14.30 u Theatervoorstelling  ‘Morgen wordt alles anders’
14.30 u tot 15.30 u Gelegenheid tot gezellig napraten in Borrestaminee

In de voormiddag staan er workshops op het programma. Maak zelf je keuze uit
•	 ofwel 2 workshops van 50 minuten (10 minuten tijd om te wisselen) 
•	 ofwel 1 workshop van 110 minuten.

In de namiddag kijken we samen naar de theatervoorstelling ‘Morgen wordt 
alles anders’ van Compagnie Frieda i.s.m. CC Het Gasthuis en Apojo Aarschot 
(Huize Eigen Haard). Tussendoor breng je een bezoek aan de tentoonstelling 
GEKOPPELD II met kunstwerken gemaakt in het kunstatelier van Pasform 
Tienen, de Lovenier Bierbeek en Apojo Aarschot. 

INSCHRIJVEN KAN VAN WOENSDAG  
18 APRIL T.E.M. DINSDAG 15 MEI 2018

DAGINDELING
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PROGRAMMA 
VOORMIDDAG

WORKSHOPS VAN 1 X 110 MINUTEN
VAN 10.30 U TOT 12.20 U

  ACTEREN KUN JE LEREN (WORKSHOP THEATER) Anne-Eline Van Rompuy
6-10 DEELNEMERS
Heb jij zin om je eens helemaal onder te dompelen in de wonderen van de theaterwereld? 
Is acteren iets voor jou? Of wil je je creatief uitleven op de planken? Grijp dan nu jouw 
kans! Tijdens deze theaterworkshop maak je kennis met verschillende theatertechnieken en 
kan je even een echte acteur zijn. Als het kriebelt, moet je spelen!

  HIP BORDUREN      Sofie Janssens
8 DEELNEMERS
Borduur je graag?  Dan is deze workshop iets voor jou!  Je versiert je eigen boekje met 
naald en draad.  Je krijgt de keuze uit enkele eenvoudige patronen. Ben je heel handig, 
dan kan je werken in kruissteek. Is het nog wat moeilijk? Geen probleem, we leren je een 
eenvoudige steek.

  MAAK JE EIGEN GEURZAKJES    Charlotte Verheyen
8 DEELNEMERS
Geurzakjes komen altijd van pas. Je hangt ze in je kledingkast, wc of badkamer. Ze ruiken 
niet alleen lekker, maar kleden het geheel ook mooi aan. Een geurzakje is ook leuk om aan 
iemand cadeau te geven. En het leukste is: zelf geurzakjes maken is niet moeilijk en kan 
zonder naaimachine. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met naald en draad. Je 
gaat naar huis met een mooi, maar vooral lekker ruikend zakje. 

  EEN HIPPE BOODSCHAPPENTAS VAN GELLI-PLATE            Kathy Vangilbergen
8 DEELNEMERS
Een gelli-plate is een doorzichtige plaat gemaakt van gel. Op deze plaat breng je acrylverf 
aan met een roller. De plaat is heel zacht. Daarom breng je er gemakkelijk leuke vormpjes 
en kleuren in aan. Je kan op verschillende materialen drukken zoals stof of papier.  We  
maken zo een hippe draagtas.
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WORKSHOPS VAN 2 X 50 MINUTEN
VAN 10.30 U TOT 11.20 U EN VAN 11.30 U TOT TOT 12.20 U
(tussen de 2 workshops is er 10 minuten tijd om te wisselen)

  CHOCOLADE QUIZ      Mie Swennen
8 DEELNEMERS
Lust jij graag chocolade? In deze workshop kom je vanalles te weten over deze zoete 
lekkernij. Dit doen we via een quiz met denk- en doe-opdrachten. En natuurlijk hoort ook 
proeven daarbij!

  GELUKSSPEL       Griet Claes
8 DEELNEMERS
Gelukkig zijn of worden, daar kan je aan werken. Want dat gaat niet altijd vanzelf. En er 
zijn enkele middeltjes voor. Je ontdekt ze, samen met de andere deelnemers, tijdens het 
geluksspel. En je mag al eens een tip van iemand anders ‘stelen’. Dit is een spel voor jou als 
je graag nadenkt en babbelt over het alledaagse én over speciale momenten in het leven.

  LEKKER ZONDER SUIKER     Nicky Claes
6-8 DEELNEMERS
In dessertjes zit vaak veel suiker. Wist je dat je lekkere dessertjes kunt maken zonder extra 
suiker toe te voegen? Samen maken we een zomers drankje, een makkelijke mousse en 
chocoladekoekjes. Deze en andere gezonde dessertjes kan je in ons nieuwe kookboek 
terugvinden!

     EEN MINI-TUIN MAKEN      Kitty Vos
8 DEELNEMERS
Tijdens deze workshop maak je een mini-tuin voor binnen. We gaan aan de slag met steen-
tjes, mos, aarde, plantjes en leuke kleine figuren. Hiermee maak je je eigen tuintje. Stap 
voor stap schik je alles in je glazen stolp. Zo heb je altijd een beetje natuur in huis.

     JEZELF ONTSPANNEN      Marian Nuyts
8 DEELNEMERS
Wanneer we het te druk hebben, is het nodig om te  ontspannen. Relaxeren kan je leren. 
We leren ons lichaam ontspannen en letten op onze ademhaling. Eenvoudige oefeningen 
brengen rust.
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  TROMGEROFFEL       Tine Terclavers
10 DEELNEMERS
Je ontdekt de verschillende klanken en ritmes van de djembe. Je luistert naar elkaar en 
speelt samen. Je voelt dat je bij de groep hoort. Samen trommelen geeft energie.

   URBAN GOLF      Lisa Beauson
10 DEELNEMERS, NIET TOEGANKELIJK VOOR ROLSTOELEN 
Urban golf kan je overal spelen, dus niet zoals golf alleen in een golfclub. In een park, op 
een grasveld, op een sportterrein, in een zaal,… Je speelt met een stick en je moet een 
bepaald doel raken. Plezier verzekerd!  

   DANSEN VANUIT JE HART      Marja Deceuster
12 DEELNEMERS
We vormen een kring rond mooie bloemen en een mooi gedicht of tekening. We leren 
eenvoudige danspassen en laten de muziek ons rustig en vrolijk maken. Samen dansen 
doet je goed voelen en geeft je energie. Door de cirkel zijn we ook verbonden met elkaar: 
we dansen samen! Doe je mee?

   MAGISCHE VERTELLING     Hikketakketoe
14 DEELNEMERS
Een verteller neemt je mee op een tocht vol sprookjes en verhalen. Jij speelt hierin de 
hoofdrol. Je zingt, acteert en tovert als een heks, ridder of zeemeermin.  

   EEN TRIPJE IN DE HUIFKAR                        Etienne Van Goidsenhoven
24 DEELNEMERS, NIET TOEGANKELIJK VOOR ROLSTOELEN
Gezellig bij elkaar in een mooie huifwagen, getrokken door twee sterke trekpaarden en een 
ervaren koetsier.  

   KLANKMASSAGE     De Boomkring vzw
16 DEELNEMERS
Klank ontspant! Tijdens deze workshop ga je op reis zonder je te verplaatsen. Door het ge-
luid van klankschalen, cimbalen, trommels, rammelaars en regenmakers,… kan je al liggend 
(op matjes) of zittend wegdromen. 

   TROMMELEN OP BALLEN    Kristien Allard
25 DEELNEMERS
In deze workshop kan je jezelf eens lekker laten gaan. Danspasjes op muziek en met drum-
stokken slaan op ballen. Muziek, ritme en het verbranden van heel wat calorieën in één. 
Drums alive!  
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ONTHAAL  
EN MIDDAG

  
Vanaf 10.00 u word je verwelkomd door clown Kristien en 
kan je je aanmelden aan het onthaal. Tijdens de middag 
kan je jouw lunchpakket opeten in het Borrestaminee, een 
drankje dien je aan te kopen. Ook tijdens de lunch kan je 
genieten van het contact met onze clown of kan je een 
kunstbezoek brengen aan de supermooie tentoonstelling 
‘Gekoppeld II’ met werken van Pasform Tienen, De Lovenier 
Bierbeek en Apojo Aarschot (Huize Eigen Haard).

PROGRAMMA NAMIDDAG  

In de namiddag kijken we samen naar de theatervoorstelling ‘Morgen wordt alles anders’ 
van Compagnie Frieda i.s.m. CC Het Gasthuis en Apojo Aarschot (Huize Eigen Haard). 
De deelnemers van Apojo spelen met volle overtuiging mee.  
 
De voorstelling draagt een hoopvolle boodschap in zich, een belofte, een uitkijken naar. 
Zonder te benoemen wat anders zal zijn, is deze theatervoorstelling een troostende arm 
om je heen. Een perfecte aanvulling dus op ons centraal thema rond ‘gevoelens’ van deze 
editie van OP MAAT.

Na de voorstelling kan je met een drankje gezellig napraten in het Borrestaminee. 

GOED OM WETEN
1. Deelname aan deze dag kost €10. 
2. Begeleiders mogen gratis deelnemen, laat wel weten bij welke workshop(s) je aansluit!
3. Begeleiders dienen hun mensen zelf naar de juiste workshops te begeleiden.
4. Urban Golf en de huifkar zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
5. Breng zelf je lunchpakket mee, dranken zijn te koop in het Borrestaminee.
6. De huisfotografen van de borre maken een fotoreportage van deze dag. Indien je niet 

gefotografeerd wil worden, gelieve dit vooraf te melden via mail 
(inschrijving@deborre.be).
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INSCHRIJVEN
IN 4 STAPPEN

IK, (voornaam en naam) …………………………………………………..
................................................. schrijf me in voor ‘OP MAAT’ 
op donderdag 7 juni 2018 in de borre.

naam instelling …………………………………………………………………………………............
adres ..............……………………………………………………………………………………………..
telefoonnummer ...........................................................................................................
e-mail ..............………………………………………….............................................................
rolstoel    JA / NEE 

 0 Acteren kun je leren
 0 Hip borduren
 0 Maak je eigen geurzakjes
 0 Een hippe boodschappentas

 0 Chocolade Quiz
 0 Geluksspel
 0 Lekker zonder suiker
 0 Een mini-tuin maken
 0 Jezelf ontspannen
 0 Tromgeroffel
 0 Urban Golf
 0 Dansen vanuit je hart
 0 Magische vertelling
 0 Een tripje in de huifkar
 0 Klankmassage
 0 Trommelen op ballen

Ik kies 1 workshop uit kolom 1 (+1 reserve) OF  
2 workshops uit kolom 2 (+1 reserve)

Reserve: .............................................
.............................................................
........................................................

Ik bezorg dit ingevulde strookje vóór dinsdag 15 mei 2018 aan 
het onthaal van de borre:

- per post: de borre - Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek
- per mail: inschrijving@deborre.be

Ik betaal €10 op het rekeningnummer van de borre:  
IBAN BE67 7343 0920 5087 met als mededeling ‘OP MAAT + 
voornaam en naam + instelling’.
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