Opvoeden in beeld
Kinderen zien ravotten, samen leuke dingen doen…
daar genieten we van!
Toch zijn alle kinderen en jongeren ook een uitdaging voor hun ouders …
Tot hoe laat mag ik uitgaan? Ik wil nog niet gaan slapen! Ik lust dat niet!
Ik kan dat niet! ….
In deze kalender – najaar 2015 – vind je infosessies over opvoeding én
leuke activiteiten om samen met kinderen te doen.

Babymassage
Een babymassage vormt voor ouder én kind een moment van affectie en
ontspanning en helpt tegen huilbuien, darmkrampjes en slapeloze nachten.
Organisator: CM Prijs: gratis Inschrijven: www.cm.be/agenda
Sint-Niklaas, Huize de Meerleer (03/09 of 03/12 om 9u30), Welzijnshuis
(15/09, 20/10 of 17/11 om 13u30) en Huis van het Kind (25/09, 27/11 om 9u30)
Beveren, Wit-Gele Kruis (08/09 of 17/11 om 9u30)
Temse, Consultatiebureau (15/09 of 17/11 om 9u30)
Sint-Gillis-Waas, Consultatiebureau (22/09 en 01/12 om 9u30)
Stekene, Consultatiebureau (01/10 of 10/12 om 13u30)
Lokeren, Zaal Het Volk (08/10 of 03/12 om 9u30)
Zwijndrecht, Huis van het Kind (28/09, 26/10 of 30/11 om 13u30)
Organisator: Speelhuis Huppel Prijs: gratis Inschrijven: 03 760 47 90 of
speelhuis.huppel@sint-niklaas.be
Sint-Niklaas, Huis van het Kind, 29/10 om 10u00

Zingen met Peuters en Kleuters
Peuters en kleuters hebben vaak energie voor tien. Samen liedjes
zingen of bewegen is dan net als voorlezen: een noodzakelijk rustpunt.
Bovendien is het een uitstekende manier om energie in goede banen
te leiden. Stemspelletjes, stemimprovisaties, liedjes met gebruik van
kleine instrumentjes en attributen en liedjes zonder woorden vormen
de basis van deze workshop. Ouders krijgen tal van tips mee om ook
thuis samen met hun ukken te zingen.

Begeleiding: LEEN GOOSSENS
Datum: 13/09 om 9u00 voor peuters, om 10u15 voor kleuters
Plaats: Stekene, Kerkstraat 153a, BS De Molenberg
Inschrijven: jongegezinnen.stekene@gmail.com (1 kind/1 ouder)
Prijs: leden Gezinsbond 3 €, niet-leden 5 €
Organisator: Gezinsbond Stekene

Wegwijs in de zorg voor je kind met ADHD:
hoe kom ik uit dit doolhof?
Je kind heeft ADD/ADHD. De diagnose is gesteld en je kent de behandelingsmogelijkheden maar wat nu? Wat doe je, als je kind wil stoppen
met begeleiding? Hoe weet je of de medicatie helpt? Is oudertraining
echt nodig? Wat kan je zelf doen en wie kan helpen? Waar vonden andere ouders hulp? Deze workshop focust op de organisatie van de hulp
en de zorg voor je kind en bekijkt hoe je een goede manager kan zijn.
Begeleiding: ILONA SAUWEN
Datum: 22/09 om 20u00
Plaats: Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, Huis van het Kind
Inschrijven: www.zitstil.be/activiteiten/zoek-op-regio/135-sint-niklaas
Prijs: abonnee van ZitStil-magazine 3 €, niet-abonnee 5 €
Organisator: Centrum ZitStil i.s.m. Huis van het Kind

Draagdoeksessie
Heb je altijd al eens een draagdoek willen proberen maar weet je
niet waar beginnen? Tijdens deze workshop leer je verschillende
manieren aan om je draagdoek te knopen, met extra uitleg over de
voordelen van elke techniek.

Begeleiding: ZWANGERSCHAPSCONSULENT REDDIE TEDDY
Datum: 24/09 om 10u00
Plaats: Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, Huis van het Kind
Inschrijven: 03 760 47 90
Prijs: gratis
Organisator: Reddie Teddy

Positief Pedagogisch Programma (Triple P)
Je kind wil ‘s nachts niet slapen. Je zoontje ruimt nooit op. Je kinderen maken veel herrie. Heb je kinderen in het kleuter- en/of basisonderwijs en wil
je kennis en opvoedingsvaardigheden verwerven vanuit observatie, discussie, oefeningen en feedback? Hoe breng je positieve en doeltreffende opvoedingsstrategieën aan om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen?
Hoe pak je ongewenst gedrag van kinderen en moeilijke situaties aan?
Meer info over deze reeks van 6 sessies vind je op www.ckgopenpoortje.be

Data: 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10 en 19/11 om 19u00
Plaats: Belsele, Watermolenstraat 22 , CKG Het Open Poortje
Inschrijven: 03 777 50 93 of 0496 38 05 52 of ckg.karolien@telenet.be
Prijs: 15 €
Organisator: CKG Het Open Poortje

Omgaan met (hoog)sensitieve kinderen
Omgaan met hoogsensitieve kinderen kan een uitdaging zijn. Ze reageren anders dan andere kinderen: denken langer na over dingen, handelen trager, stellen moeilijke vragen, zijn meelevend, doen lief en dan
weer eigenwijs, kunnen diep ongelukkig zijn... Als ouder probeer je hen
te wapenen tegen een harde en snelle wereld. Deze sessie bezorgt je tips
om het beste uit je (hoog)sensitieve kind te halen met een aanpak die
zowel de eigenwaarde van je kind als het contact met hen bevordert.
Begeleiding: SABINE VANQUALLIE, PSYCHOSOCIAAL TRAINER, COACH EN
ERVARINGSDESKUNDIGE
Datum: 28/09 om 19u30
Plaats: Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, Huis van het Kind
Inschrijven: via 03 760 38 11 of www.cm.be/agenda
Prijs: leden CM 2 €, niet-leden 5 €
Organisator: CM

Lezing “Het Warme Nest”
Kinderen hebben een warm en veilig nest nodig om zich optimaal
te kunnen ontplooien en op te groeien tot gelukkige, veerkrachtige
en zelfzekere volwassenen. Maar hoe creëer je een warm en veilig
nest? Wat is daarvoor nodig? Waar zitten de valkuilen en hoe kan
het anders?

Begeleiding: KATRIEN BALLINCKX , ( PLUS ) OUDERCOACH
Datum: 12/10 om 19u30
Plaats: Stekene, Molenstraat 4, OC D’Oude School
Prijs: gratis
Inschrijven: bij Gemeente Stekene (team Gezin, Welzijn en Gezondheid) via
03 790 03 61 of gezin@stekene.be
Organisator: Gemeente Stekene i.s.m. het Lokaal Overleg Kinderopvang en
Gezinsbond Stekene

Een thuis in twee huizen
Heel wat kinderen en jongeren verblijven na de scheiding van hun
ouders afwisselend bij beide ouders. Wat is het effect hiervan op
de kinderen, maar ook op de plus- en/of (groot)ouders? Waar kan je
terecht als er problemen zijn? Ook de verschillende gezinsrelaties
en verblijfwissel komen tijdens deze infoavond aan bod.

Datum: 13/10 om 20u00
Plaats: Zwijndrecht, Binnenplein 1, AC
Inschrijven: via huisvanhetkind@zwijndrecht.be
Prijs: gratis
Organisator: Gezinsbond i.s.m. Huis van het Kind Zwijndrecht

Assertiviteit en weerbaarheid bij kinderen verhogen
Assertiviteit is op een gepaste manier opkomen voor je persoonlijke
belangen en uitdrukking geven aan je eigen gevoelens, gedachten en
wensen. Voor kinderen en jongeren kan de druk hoog zijn om vlot contacten te leggen, aangenaam te zijn en te doen wat anderen verwachten. Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te blijven en op te komen
voor je eigen ideeën zonder aan jezelf te twijfelen en zonder de ander
‘aan te vallen’. In deze vorming bespreken we hoe je kinderen kan stimuleren om weerbaar te zijn en om een assertieve houding aan te nemen.
Begeleiding: KATHLEEN MASSAERT, MEDEWERKER VCOK
Datum: 14/10 om 19u30
Plaats: Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, Huis van het Kind
Inschrijven: 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
Prijs: 10 € (met korting 5 €)
Organisator: Vormingplus W&D i.s.m. VCOK, vzw De Keerkring en Huis van het Kind

Knuffelturnen

Lopen, springen, dansen, tot rust komen, knuffelen... Via speelse oefeningen en onder deskundige begeleiding krijgen kinderen en hun (groot)
ouder de kans om samen in een fijne sfeer te bewegen, voelen, beleven
en genieten. De relatie tussen (groot)ouder en kind staat centraal.

Datum: 16/10 om 10u00
Plaats: Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, Huis van het Kind
Inschrijven: 03 760 47 90 of speelhuis.huppel@sint-niklaas.be
Prijs: gratis
Organisator: Ontmoetingsplaats Speelhuis Huppel i.s.m. de Gezinsbond Sint-Niklaas
Data: 17/10, 24/10, 7/11 en 14/11 om 9u30
Plaats: Zwijndrecht, Dorp Oost 42, Jeugdcentrum Den Trechter
Inschrijven: griet.defloor@gmail.com
Prijs: leden Gezinsbond 25 €, niet-leden 35 € (voor reeks van 4 sessies)
Organisator: Gezinsbond Zwijndrecht

Als de prins een kikker wordt - Pubers opvangen
en ondersteunen
Opgroeien gaat niet altijd zonder slag of stoot. Hoe kan je als ouder, opvoeder of leraar een eerste opvang bieden als een tiener het
moeilijk heeft? Hoe kan je hem positief omringen, om met psychische
problemen om te gaan? Wat als dat niet meer volstaat? Prof. Dr. Peter
Adriaenssens, jeugdpsychiater (UZ Leuven) legt uit hoe we jongeren
kunnen ondersteunen, ook en vooral als het moeilijk gaat.
Begeleiding: PETER ADRIAENSSENS, JEUGDPSYCHIATER
Datum: 19/10 om 20u00
Plaats: Sint-Niklaas, Stationsstraat 104, De Casino
Inschrijven: 03 760 38 11of www.cm.be/agenda
Prijs: CM-leden 5 €, CM-leden met VT 3 €, niet-leden 10 €
Organisator: CM

Peuters in Actie
Actieve speel- en beweegtips voor (groot)ouders en hun peuters.
Tussen 1,5 en 3 jaar is spelen, lopen, springen, dansen..., kortom
bewegen hun belangrijkste bezigheid. En wat is er leuker dan samen
spelen en bewegen? Peuterbewegen geeft je een brede waaier aan
spelimpulsen en beweegtips waarmee je thuis makkelijk aan de slag
kan. Aangezien het om een doe-sessie gaat, draag je best losse en
makkelijk zittende kledij.

Datum: 24/10 om 10u00
Plaats: Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, Huis van het Kind
Inschrijven: 03 760 38 11 of www.cm.be/agenda
Prijs: gratis
Organisator: CM

Zingen met peuters en kleuters
Jonge kinderen vinden het super leuk om te zingen en te bewegen.
Met kleine instrumenten, stemspelletjes en andere attributen laten we
(groot)ouder en (klein)kind samen genieten. Thuis kan je hier ook heel
gemakkelijk mee aan de slag.

Datum: 24/10 om 11u00
Plaats: Temse, Oeverstraat 15, Bibliotheek
Inschrijven: mieke.pauwels@gezinsbond-ovl.be
Prijs: leden Gezinsbond 5 €, niet-leden 7 €
Organisator: Gezinsbond

Kinderen helpen kiezen voor gezonder eten
Als je kinderen op een goede manier motiveert, kiezen ze eerder voor
de appel dan het koekje. Enkele trucs helpen je al een eind. In deze
workshop leer je hoe je dat aanpakt. Je maakt ook gezonde gerechten
die voor kinderen aantrekkelijk zijn. Meebrengen: schort, handdoek,
snijplank, groentemesje en een doosje voor eventuele restjes.

Begeleiding: KA VAN LOOKEN, HOBBYKOK
Datum: 09/11 om 19u15
Plaats: Sint-Niklaas, Rode Kruisstraat 25, CC Sint-Niklaas - Vrije Ateliers
Inschrijven: tot 29/10 via 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
Prijs: 10 € (met korting 5 €), 6 € voor ingrediënten (te betalen ter plaatse)
Organisator: Vormingplus W&D i.s.m. CC Sint-Niklaas - Vrije Ateliers, Huis van het
Kind en vzw De Keerkring

ADHD:

hoe is’t dan met broer en zus?

Workshop gericht naar ouders over opvoeden van broers en zussen van
kinderen en jongeren met ADHD. Wat met die ruzies? Ze zitten voortdurend in elkaars haar. Broer of zus heeft er zoveel last van! De zorg voor een
kind met ADHD vraagt soms extra tijd en energie, dat niet gespendeerd
kan worden aan de andere kinderen. Deze workshop focust op de kwetsbaarheid én krachten van broers en zussen. Ouders wisselen ervaringen
uit over hoe ze hen kunnen ondersteunen binnen het gezin.
Begeleiding: ILONA SAUWEN
Datum: 10/11 om 20u00
Plaats: Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, Huis van het Kind
Inschrijven: www.zitstil.be/activiteiten/zoek-op-regio/sint-niklaas/
Prijs: abonnee van ZitStil-magazine 3 €, niet-abonnee 5 €
Organisator: Centrum ZitStil i.s.m. Huis van het Kind

EHBO bij kinderen
Een ongeval is snel gebeurd, zeker bij kinderen. Tijdens deze infosessie krijg je als ouder uitleg over wat je zelf kan doen in verschillende
situaties, maar leer je ook wanneer het tijd is voor een doktersbezoek.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: huidwonde, splinter verwijderen,
huid klem in ritssluiting, brandwonden, breuk, kneuzing of verstuiking
van de ledematen, hoofdletsel, voorwerp in neus of oor, bloedneus, insecten- of tekenbeet, koorts(stuipen), verslikking, vergiftiging, de huis- en
reisapotheek.
Begeleiding: CARL DE MEY, URGENTIEVERPLEGER
Datum: 18/11 om 20u00
Plaats: Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, Huis van het Kind
Inschrijven: 03 760 38 11 of www.cm.be/agenda
Prijs: CM-leden 2 €, niet-leden €5
Organisator: CM

Mindful opvoeden? Het kan!
Mindful opvoeden is aandachtig met je kind aanwezig zijn in het hier en
nu, met een vriendelijke, milde houding. Hoe kan ik mijn eigen kennis over
opvoeden aanboren? Hoe kan ik omgaan met stress en overbelasting in de
opvoedingssituatie? We werken met gebeurtenissen uit ons eigen dagelijks opvoeden en bieden oefeningen aan om mindfulness toe te passen.
Begeleiding: RACHEL DE RUDDER, MEDEWERKSTER VCOK
Plaats: Sint-Niklaas, Leopold ll-laan 20, Bond Moysonkantoor (19/11 om 20u00)
Inschrijven: 09 333 57 22 of www.bondmoyson.be/fit
Prijs: leden Bond Moyson 6 €, niet-leden 12 €
Organisator: Bond Moyson i.s.m VCOK
Plaats: Sint-Niklaas, Rode Kruisstraat 25, CC - Vrije Ateliers (23/11 om 19u30)
Inschrijven: tot 13/11, 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
Prijs: 10 € (met korting 5 €)
Organisator: Vormingplus W&D i.s.m. CC Sint-Niklaas - Vrije Ateliers

VergETEN keuken
In deze kookworkshop keren kinderen terug naar de keuken
van oma en opa! Elke grootouder kookt met de hulp van enkele
kinderen (max. 5) zijn lievelingsrecept van vroeger. Daarna is
de familie van elk kind welkom om mee te smullen van de
kookkunsten van grootouder en kind. Kinderen spelen de hoofdrol
en de ouders genieten mee!

Datum: 21/11 om 14u00
Plaats: Stekene, Dorpsstraat 42, Gildenhuis
Inschrijven: jongegezinnen.stekene@gmail.com
Prijs: leden Gezinsbond (6 € per kind dat kookt en 6€ voor de hele familie die komt
proeven) - niet-leden (10 € per kind en 10 € voor de familie)
Organisator: Gezinsbond Stekene

Marsepein en marsepeinen figuurtjes, voor
(groot)ouders en kinderen

Marsepein maken is kinderspel. Kinderen vinden het heerlijk om er figuurtjes
mee te knutselen maar nog leuker is het samen met de (groot)ouders te
doen. Je kan creatief zijn en beleeft samen een fijne tijd. Het is dus veel meer
dan marsepein maken. Meebrengen: schort en doosje voor de figuurtjes.
Begeleiding: KA VAN LOOKEN, CREATIEVE DUIZENDPOOT
Organisator: Vormingplus W&D i.s.m. Cultuurbeleid Beveren / CC Temse
Plaats: Beveren-Waas, Gravenplein 2, CC Ter Vesten, 28/11 om 09u30
Inschrijven: tot 18/11 via 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
Prijs: 13 € (korting 6,5 €) voor 1 volwassene en kind, 7 € voor ingrediënten, betalen ter plaatse
Plaats: Elversele, Hof ter Elstlaan 1a, Leskeuken Elversele, 02/12 om 14u00
Inschrijven: tot 18/11, via 03 775 44 84 of www. vormingplus.be/waas-en-dender
Prijs: 13 € (korting 7,5 €) voor 1 volwassene en kind, 7 € voor ingrediënten, betalen ter plaatse

Potjes van papier-maché, voor ouders en kinderen
Met een vorm, oude kranten, behangerslijm en verf maak je gedurende
2 sessies samen met je kind leuke gebruiksvoorwerpen volgens de laagjesmethode. Dit is een prachtige gelegenheid om je (klein)kinderen extra
aandacht te geven en je band te versterken. Door gezellig samen te werken, vergroot hun zelfvertrouwen. Ze ervaren dat er meer is dan tv-kijken
of spelletjes spelen op de computer en dat echt contact en samenwerken
heel fijn kan zijn. Meebrengen: schort en handdoek.
Begeleiding: ANNEMARIE VAN WINCKEL EN RESY DE MEULDER,
EDUCATIEF MEDEWERKSTERS VORMINGPLUS
Data: 5/12 en 12/12 om 10u00
Plaats: Sint-Niklaas, Rode Kruisstraat 25, CC Sint-Niklaas Vrije Ateliers
Inschrijven: tot 25/11 via 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
Prijs: 25 € (met korting 12,5 €) voor 1 volwassene en kind, materiaal inbegrepen
Organisator: Vormingplus W&D i.s.m. CC Sint-Niklaas - Vrije Ateliers

Speelhuis Huppel maakt muziek
Ontmoetingsplaats Speelhuis Huppel organiseert een workshop
rond muziek. Baby’s en peuters kunnen echt genieten van muziek.
Kijk maar wat er gebeurt als je voor hen zingt. Ze worden er vrolijk
of rustig van. Muziek op jonge leeftijd heeft een positieve invloed
op de totale ontwikkeling van je kind. Op speelse wijze gaan we in
op muziek en beweging.
Begeleiding: KINDERKLANKEN (VZW DE NOTENBOOM)
Datum: 17/12 om 9u30
Plaats: Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, Huis van het Kind
Inschrijven: 03 760 47 90 of speelhuis.huppel@sint-niklaas.be
Prijs: gratis
Organisator: Ontmoetingsplaats Speelhuis Huppel, Huis van het Kind

In onze complexe wereld is zelfzeker zijn nodig om je te kunnen ontplooien. Als kinderen het gevoel hebben dat ze dingen kunnen doen en erbij
horen, zullen ze die zelfzekerheid ontwikkelen. Als ze denken dat ze tekortschieten worden ze verlegen of ontwikkelen ze faalangst. In deze vorming
leer je op een positieve manier bijdragen aan het realistische zelfbeeld
van je kinderen zodat ze kunnen opgroeien tot zelfzekere volwassenen. De
vorming is gebaseerd op het werk van o.a. John Bradshaw en Alice Miller.
Begeleiding: RESY DE MEULDER, EDUCATIEF MEDEWERKSTER VORMINGPLUS
Datum: 19/10 om 19u30
Plaats: Sint-Niklaas, Rode Kruisstraat 25, CC Sint-Niklaas - Vrije Ateliers
Inschrijven: tot 9/10 via 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
Prijs: 10 € (met korting 5 €)
Organisator: Vormingplus W&D i.s.m. CC Sint-Niklaas - Vrije Ateliers

We maken je graag wegwijs in het aanbod:
Huis van het Kind Lokeren
09/340.96.01 samenleving@lokeren.be

Huis van het Kind Sint-Niklaas
03/760.47.90 elke.schoof@sint-niklaas.be

Sociaal Huis Beveren
03/750.46.40 sociaalhuis@beveren.be

Dienst welzijn Sint-Gillis-Waas
03/727.17.36 welzijn@sint-gillis-waas.be

OCMW Temse - Kansenwerker
03/710.25.54 isabel.bombeke@ocmwtemse.be

Huis van het Kind Zwijndrecht
03/250.49.84 huisvanhetkind@zwijndrecht.be

Team Gezin, Welzijn en Gezondheid Stekene
03/790.03.60-61 gezin@stekene.be

Sociaal Huis Waasmunster
05/225.13.00 info@sociaalhuiswaasmunster.be

Dienst buitenschoolse kinderopvang Kruibeke
03/740.02.49 kinderopvang@kruibeke.be

Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Gerry Van de Steene, voorzitter RWO Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.

Zelfzekere kinderen, een sleutel tot succes

