
Nieuwsbrief 2020
maart - april

Info
info@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be
09/365.73.65

Spreekuur Ouders & Co!
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Opvoeden...
Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend.  

Elke ouder heeft weleens twijfels, onzekerheden en vragen bij  
het opvoeden van kinderen en jongeren. 

‘Hoe kan ik omgaan met het verdriet van mijn dochter?’

‘Mijn zoontje reageert agressief tegen klasgenootjes.’

‘Ik wil duidelijke grenzen stellen, maar hoe doe ik dit?’

‘Ik wil gewoon eens weten of ik goed bezig ben.’ 

Ons aanbod:
• een luisterend oor
• informatie over opvoeden
• wegwijs in het 

opvoedingsaanbod in 
Laarne - Wetteren - Wichelen

• advies op maat
• jouw vraag staat centraal
• gratis

Kom langs op afspraak:  
mogelijk zowel in 
Laarne, Wetteren en Wichelen.
Afspraak via:
contactformulier website
www.huisvanhetkindlww.be
info@huisvanhetkindlww.be
09 365 73 65

 LAARNE - WETTEREN - WICHELEN 

Welkom Nele!
Ik ben Nele De Brandt, 23 jaar en woon in Lebbeke. Ik zit in mijn laatste jaar 
van de Bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind. Dit studeer ik aan 
de Arteveldehogeschool in Gent. Vanaf februari tot begin juni loopt mijn 

afstudeerstage bij het Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen. 

Tijdens deze periode verdiep ik mij in het thema (echt)scheiding en zal 
hierrond een project opstarten. Ik zal op onderzoek gaan naar de noden van 

ouders, kinderen en hulpverleners rond dit thema. 

Heb jij interesse om hieraan mee te werken of heb je vragen? Neem gerust 
contact met me op via nele.debrandt@wetteren.be



Nieuwtjes - oproep
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De gemakkelijkste manier om je te verplaatsen  
is fietsen. Toch zijn er volwassenen die het nooit of amper  

geleerd hebben. Met het project fietsvrienden help je hen op een  
aangename manier op de fiets.

Hoe? Een ervaren fietser ondersteunt een beginnende fietser tijdens de 
fietslessen. De fietslessen zelf worden gegeven door een opgeleide 

 instructeur. Zo wint de beginnende fietser geleidelijk aan zelfvertrouwen. 
Al fietsend worden ze fietsvrienden en wie weet, kunnen ze later samen 

op fietstocht. Voel jij je geroepen, neem dan contact op met  
integratiedienst@wetteren.be 

Gezocht
fietsvrienden!

Gezocht
Monitoren!

Wie zoeken we? 
Creatieve, enthousiaste duizendpoten 

met veel zin om het Nederlands van (anderstalige) kinderen 
op te frissen. Je bent minstens 16 jaar, bij voorkeur een 

animatorendiploma. 
Waarom zoeken we jou? 

Om spelenderwijs kinderen uit de 3e kleuterklas t.e.m. 6e leerjaar klaar 
te stomen voor het nieuwe schooljaar. 

Waar? Wetteren 
Dit moet je weten: 

volledige dagen zonder overnachting - een gepaste opleiding 
ruime vrijwilligersvergoeding - lunch wordt voorzien 

Voel je het al kriebelen?
Kom langs op kennismakingsgesprek bij Yenthe De Schryver

integratiedienst@wetteren.be - 09 365 73 65
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Algemene informatie
Angst
 

We zijn allemaal wel eens bang. Van een spin of van een donker steegje, van onweer of schrik 
om dood te gaan. Ook kinderen zijn soms bang. Dat is normaal. Als ouder kan je je kind helpen 
bij het omgaan met angsten. Het helpt als je weet waar deze angsten vandaan komen.

Wat is angst?
Angst vertelt ons dat er gevaar is en maakt je lichaam klaar om op dat gevaar te reageren. 
Voor volwassenen betekent dat vechten, vluchten of verstijven. Bij kinderen gaat dat net iets 
anders. Daar waar volwassenen zelfstandig omgaan met hun angst, hebben kinderen een  
vertrouwde volwassene nodig om hen te helpen. Het is daarom heel normaal dat je kind weent, 
roept of ‘s nachts naar je toekomt als het bang is.

Als volwassene heb je een grote invloed op hoe een kind met angst omgaat. Je kind merkt aan 
je lichaamstaal of je ontspannen of bang bent. Als je kind ziet dat jij ontspannen bent, zal het 
zelf ook sneller ontspannen. Omgekeerd zal een kind nog meer angst hebben, wanneer je zelf 
ook bang bent. Probeer in angstige situaties dus zelf rustig te blijven. 

Wat zijn normale angsten en hoe ontstaan ze?
Baby’s van enkele maanden oud schrikken vooral van harde geluiden, een onverwachte  
beweging, een val, ... Door de schrik gaan ze met hun handen draaien en huilen. Rond de  
leeftijd van 6 maanden zijn baby’s vooral bang van onbekende gezichten en vreemde  
voorwerpen. Rond de leeftijd van 8 maanden begint je kind verdrietig te reageren als  
vertrouwde personen uit zijn buurt weggaan. Dat noemt men scheidingsangst. Dat kan de 
reden zijn waarom baby’s rond 9 maanden niet meer alleen willen inslapen of ‘s nachts wakker 
worden. Dit is een volkomen normale reactie. Scheidingsangst gaat geleidelijk over. Het duurt 
niet bij elk kind even lang en kan duren tot de leeftijd van 3 jaar.

Peuters kunnen nog steeds bang zijn voor vreemden of om alleen te zijn. In de peutertijd 
ontstaan vaak angsten voor dieren. Soms door een slechte ervaring, bijvoorbeeld met een 
blaffende hond, maar vaker gaat het om een angst die ze van iemand anders overnemen. 
Als je als ouder bang bent voor honden en dit ook toont, dan is er een grote kans dat je kind 
ook bang wordt voor honden. Peuters zijn vaak bang voor het donker en voor onweer. Deze  
angsten gaan minder snel over, omdat ze verwijzen naar echt gevaar. In het donker veranderen  
gewone voorwerpen in spoken of monsters. Je kind voelt zich alleen en onbeschermd. Angst 
voor onweer zal verminderen wanneer een kind weet hoe hij kan inschatten hoe ver het  
onweer is. Op jonge leeftijd kan je kind de realiteit nog niet goed inschatten en dat maakt hem 
angstig. 
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Een vertrouwde volwassene helpt je kind om dit te overwinnen. Als jij altijd zegt dat je kind 
veilig is in bed met het nachtlampje aan, dan zal je kind na een tijdje de angst voldoende  
kunnen loslaten om in bed te blijven liggen. Vele angsten in de peutertijd zijn specifiek en van 
voorbijgaande aard. Zo kan een kind plots bang zijn om in bad te gaan, omdat het niet weet 
waar het water door de afvoer naartoe gaat. Na een tijd beseft je kind dat hij zelf te groot is 
om door het gaatje te verdwijnen.

Je kleuter leert zijn lichaam steeds beter kennen. Dat gaat gepaard met angsten over pijn en 
bloed, bijvoorbeeld bang zijn voor wondjes of voor de kapper met zijn grote schaar. De rijke 
fantasie van je kleuter speelt een grote rol in zijn angsten. Wat een kind overdag nog perfect 
de baas kon, kan bij het inslapen een heuse angst worden. Een kleuter die op school een  
verhaal heeft gehoord over heksen en monsters, kan ‘s avonds echt bang zijn dat  die in 
zijn kamer zitten. Het geweten ontwikkelt ook op kleuterleeftijd, waardoor je kind bang kan  
worden voor de reactie op dingen die het heeft uitgespookt.

Rond de leeftijd van zes jaar maakt je kind een grote sprong in zijn ontwikkeling. Het maakt 
beter onderscheid tussen fantasie en de werkelijkheid en gaat steeds meer logisch redeneren. 
Sommige van voorgaande angsten verdwijnen. Door het logisch denken ontstaan wel nieuwe 
bezorgdheden. Je kind ziet in het nieuws dat auto’s ongevallen veroorzaken en beseft dat dit 
ook met papa of mama kan gebeuren. Op lagere schoolleeftijd wordt een verschil duidelijk 
tussen jongens en meisjes. Waar meisjes zich vooral zorgen maken over hun gezinsleden, zijn 
jongens vaak bang voor het oordeel van anderen. Die angst noemen we sociale angst. Het is 
de angst om stom gevonden te worden door andere kinderen of volwassenen en komt heel 
erg in de buurt bij schaamte.

Vanaf een jaar of twaalf kan je kind steeds beter nadenken over zichzelf en het eigen  
handelen. Daardoor is je kind meer geneigd om slecht over zichzelf te denken. Faalangst of 
erge sociale angst kan het gevolg zijn. Die sociale angst gaat dan vooral over het niet aanvaard 
of niet leuk gevonden worden door leeftijdsgenoten. Je kind gaat ook op zoek naar zichzelf. 
Wie ben ik en welke plaats neem ik in in het gezin en de maatschappij? Deze zoektocht naar 
zichzelf kan angst met zich meebrengen.

Wat kan ik doen om mijn kind te helpen omgaan met angst?
Kinderen hebben angsten nodig. Het is niet de bedoeling dat je kinderen van al hun angsten 
afhelpt. Angst is ook een beschermingsmechanisme. Stel je voor dat je kind geen angst meer 
kent en zomaar alles doet wat er in zijn hoofd opkomt... Het is wel belangrijk dat je kind leert 
met de angst om te gaan. Angsten verdwijnen nooit helemaal. Ook als volwassene kan je nog 
scheidingsangst voelen. Beeld je in dat je in het buitenland op uitstap bent en plots kan je de 
gids nergens meer vinden...
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Om je kind te leren omgaan met zijn angsten is het belangrijk om het te laten wennen aan 
datgene waar het bang voor is. Wat je zeker niet mag doen, is het onderwerp van de angst 
vermijden. Zo maak je de angst alleen maar groter en geef je je kind het gevoel dat hij gelijk 
heeft om er bang voor te zijn. Is je kind bang voor honden, laat hem dan geleidelijk aan wennen 
met jouw hulp:

 Leg uit wanneer een hond gevaarlijk is en wanneer niet.
 Geef zelf het goede voorbeeld door de hond waar je kind bang voor is te aaien.
 Moedig je kind aan zelf naar de hond toe te gaan en deze te aaien. 

Wanneer wordt angst een probleem?
Soms wordt bang zijn een echte belemmering. Angst is problematisch als de reactie niet tijdig 
afneemt zodra de aanleiding is verdwenen. Bijvoorbeeld als je kind bang is voor het donker 
en 15 minuten nadat het licht is aan gegaan nog steeds in alle staten is. Ook als een kind 
langdurig niet meer normaal kan functioneren door de angst, is er een probleem. Bijvoorbeeld 
een kind dat bang is voor kleine beestjes en daarom niet durft buiten te spelen met de andere 
kinderen. Tenslotte is een angst ook problematisch wanneer een kind wel doet wat hij moet 
doen en de angst niet vermijdt maar er echt heel erg onder lijdt. Bijvoorbeeld een tiener die 
doodsangsten uitstaat bij het geven van een presentatie op school.

Mijn kind lijdt onder zijn angst. Wat kan ik doen?
Het is helaas niet zo gemakkelijk om de oorzaak van overmatige angst te achterhalen.  
Gelukkig hoef je de oorzaak niet te kennen om de problematische angst aan te pakken.

 Neem de angst van je kind serieus. Door te doen alsof een kind te oud is om bang te zijn 
voor iets, durft je kind misschien niet meer over zijn angst praten.

 Help je kind om zijn emoties te verwoorden. Zo leert hij de angst goed kennen.
 Zoek samen de oorzaak van de angst. Buikpijn op de eerste schooldag komt niet door het 

ontbijt van die ochtend maar wel door de spanning voor het onbekende.
 Soms loopt angst zo erg uit de hand, dat een professional nodig is om je kind ermee te 

leren omgaan. Wees dan ook niet bang om je door een professional te laten bijstaan. Begin 
bij de huisdokter.

Bron: https://www.groeimee.be/rituelen-in-je-gezin



Partner in de kijker
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Aanmeldingssysteem basisscholen Laarne - Wetteren
Meld uw kind op tijd aan!

Uw kind inschrijven voor het schooljaar 2020-2021? 
 Eerst aanmelden, dan inschrijven. Om uw kind in te schrijven in het schooljaar 2020-2021 zullen 
scholen uit Laarne en Wetteren werken met een digitaal aanmeldingssysteem. 

Aanmelden betekent dat u via een website een school voor uw kind kiest. Na de  
aanmelding wordt u een brief toegestuurd met hierin de bevestiging aan welke school uw kind  
toegewezen is. Dit proces verloopt via een aantal criteria. De uitgebreide informatie hierover kan u  
terugvinden op de website ( Laarne-Wetteren.aanmelden.in).

Wie moet aanmelden? 
Is uw kind geboren in 2018? Of heeft u een zoon of dochter dat al naar school mag gaan, maar 
nog niet ingeschreven is? Of wil u een andere school in Laarne of Wetteren kiezen voor jouw 
kind? Dan is dit voor u belangrijke informatie. 

Wanneer aanmelden?
Alle kinderen melden aan van maandag 2 maart 2020 (12u) t.e.m. dinsdag  31 maart 2020 
(21u). Het precieze moment van aanmelden maakt niet uit als het maar binnen deze periode is.  
Ga naar deze website: Laarne-wetteren.aanmelden.in 
Wie zijn of haar kind niet aanmeldt, kan pas vanaf 29 mei 2020 op de school gaan inschrijven. 

www.huisvanhetkindlww.be                       09 365 73 65                        info@huisvanhetkindlww.be
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Ondersteuningsmomenten in Laarne: 
In het Sociaal Huis Laarne (Nerenweg 3, Kalken)

• vrijdag 6 maart 2020 van 10u tot 12u
• vrijdag 20 maart 2020 van 10u tot 12u

In het Gemeentehuis van Laarne ( Dorpsstraat 1, Laarne)

• dinsdag 24 maart 2020 van 16u tot 19u

In alle Laarnse scholen tijdens de openingsuren

Ondersteuningsmomenten in Wetteren:
In het Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren)

• iedere donderdagvoormiddag tussen 2 maart en 31 maart van 10u en 12u
• op dinsdag 17 maart 2020 van 16u tot 19u

In alle Wetterse scholen tijdens de openingsuren 

Heeft u thuis geen computer of wil u hulp bij het aanmelden? 
Je kan terecht voor een computer:

• in de Basisscholen van Laarne en Wetteren

• in het CLB
 - Vrij CLB Hoenderstraat 53; Wetteren - 09 365 22 21
 - CLB GO! Grote markt 25; Dendermonde - 052 33 88 80

• in de bibliotheek Laarne en Wetteren tijdens de openingsuren

Op volgende momenten wordt er ondersteuning voorzien:

• iedere dondervoormiddag (van 9u tot 12u) tijdens de inloopmomenten van Huis van het 
Kind LWW ( Scheldedreef 52, 9230 Wetteren)

Vragen?
Laarne-wetteren.aanmelden.in
Naarschool@huisvanhetkindlww.be 
0474/56.67.18. (Iedere werkdag tussen 10u en 12u en dinsdag tussen 16u en 19u.)

www.huisvanhetkindlww.be                       09 365 73 65                        info@huisvanhetkindlww.be
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Op het potje gaan is een belangrijke stap voor een kind.  
Elk kind wordt zindelijk op zijn eigen tempo.  
Het is belangrijk om een peuter hierbij te ondersteunen. 
Hiervoor hebben we in samenwerking met Kind & Gezin de zindelijkheidskoffer  
ontworpen zodat je samen met je kind spelenderwijs aan de slag kan.

Zindelijkheidskoffer

  
Het boekje ‘Voor wie is dit potje?’.

Een speels boekje over de zoektocht naar het juiste potje. 
Achteraan het boek vind je ook een plasdiploma en een spelletje. 

Onze knuffelbeer en het potje.
Op deze manier kan jouw kind zij/haar fantasie ten volle tot leven brengen.
Laat de knuffelbeer het potje zoeken, zoek een goede houding voor de beer.

Het memoryspel.
Speel samen met je kind dit leuke spelletje om dezelfde plaatjes te vinden. 

Is het nog een beetje moeilijk om dit spel blind te spelen?  
Leg dan gerust de afbeeldingen naar boven.

Wat vind je in
de koffer?

Bibliotheek Serskamp
Pastorijstraat 2
9260 Serskamp

Bibliotheek Schellebelle
Dorp 1
9260 Schellebelle

Bibliotheek Massemen
Dorpsplein 1
9230 Massemen

Bibliotheek Overbeke
Bovenboekakker 2
9230 Overbeke

Bibliotheek Kalken
Koffiestraat 73
9270 Kalken

Bibliotheek Wetteren
Markt 27
9230 Wetteren

Bibliotheek Laarne
Keistraat 6
9270 Laarne

Hier 
beschikbaar

Bibliotheek Wichelen
Margote 14
9260 Wichelen
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Partneractiviteiten - voor de ouders
Wat Wanneer Wie Waar Prijs

2e handsbeurs zondag 
1 maart 2020
13u30 tot 16u30

Gezinsbond 
Wetteren

Scheppersinstituut 
Cooppallaan 128
9230 Wetteren

Gratis

Thema avond
EHBO bij baby’s en 
peuters

(Nog 3 vrije plaatsen)

donderdag
5 maart 2020
om 19u30

Huis van het Kind 
LWW,
Kind & Gezin

Rode Kruis lokaal
Oud Dorp 2
9260 Wichelen

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 15
Thema avond
Faalangst

donderdag
19 maart 2020
om 19u30

Huis van het Kind 
LWW,
Kind & Gezin

LDC Wetteren
Molenstraat 50 
9230 Wetteren

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 16

Peuterpraat woensdag
25 maart 2020
9u tot 11u

Huis van het Kind
LWW,
Kind & Gezin

Sociaal Huis
Scheldedreef 52
9230 Wetteren

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 14

Thema avond
Veilig online
Online relaties en 
seksualiteit

dinsdag
28 april 2020
deuren om 19u30
start om 20u

Huis van het Kind
LWW en vele 
partners zie p. 17

LDC  
De Koffiebranderij
Molenstraat 50
9230 Wetteren

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 17

Partneractiviteiten - alle leeftijden
Wat Wanneer Wie Waar Prijs

Knettercamionette donderdag
9 april 2020
14u00 - 16u00

Jeugddienst 
Wetteren

Warandelan 14B
9230 Wetteren

Gratis
Meer info via
jeugddienst@ 
wetteren.be

Paasontbijt maandag
13 april 2020

Gezinsbond
Massemen - Westrem

Praatcafé
Massemse-
steenweg 244
9230 Massemen

Inschrijven via
godelieve.lemaire@
gmail.com

Buitenspeeldag woensdag
22 april 2020

Jeugddienst
Wetteren

Markt & Rode  
Heuvel Wetteren

Gratis
Meer info via
jeugddienst@ 
wetteren.be



   10www.huisvanhetkindlww.be                       09 365 73 65                        info@huisvanhetkindlww.be

Partneractiviteiten - 0 tot 6 jaar
Wat Wanneer Wie Waar Prijs

K.A.K. - Snow

vanaf 3 jaar

zondag 
8 maart 2020
om 14u en 16u

CC Nova Molenstraat 2B, 
9230 Wetteren

€ 8,00 (basis) 
€ 5,00 (vriend) 
€ 5,00 (-26) 
€ 1,50 (UiTPAS 
Dender  
kansentarief)
Inschrijven via  
ccnovawetteren.be

Babymassage 
Wichelen

dinsdag
10 maart 2020
13u30 tot 15u00

Huis van het Kind
LWW, Kind & Gezin, 
Bond Moyson, 
Christelijke 
Mutualiteit

WZC Molenkouter
Dreefstraat 11
9260 Wichelen

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 12

Babymassage
Wetteren

zaterdag
21 maart 2020
9u30 tot 11u00

Huis van het Kind
LWW, Kind & Gezin, 
Bond Moyson, 
Christelijke 
Mutualiteit

Sociaal Huis
Scheldedreef 52
9230 Wetteren

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 12

Peuters in actie
Wetteren

woensdag 
25 maart 2020
om 15u30

Huis van het Kind
LWW, Christelijke 
Mutualiteit

LDC  
De Koffiebranderij
Molenstraat 50
9230 Wetteren

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 13

Babymassage
Wetteren

donderdag 
26 maart 2020
9u30 tot 11u00

Huis van het Kind
LWW, Kind & Gezin, 
Bond Moyson, 
Christelijke 
Mutualiteit

Sociaal Huis
Scheldedreef 52
9230 Wetteren

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 12

Babymassage 
Laarne

zaterdag
28 maart 2020
9u30 tot 11u00

Huis van het Kind
LWW, Kind & Gezin, 
Bond Moyson, 
Christelijke 
Mutualiteit

Bibliotheek Laarne
Keiststraat 5
9270 Laarne

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 12

Babymassage
Wetteren

donderdag 
23 april 2020
9u30 tot 11u00

Huis van het Kind
LWW, Kind & Gezin, 
Bond Moyson, 
Christelijke 
Mutualiteit

Sociaal Huis
Scheldedreef 52
9230 Wetteren

Gratis

Inschrijven via
www.huisvanhet-
kindlww.be/aanbod

Meer info p. 12
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Partneractiviteiten - 0 tot 6 jaar
Wat Wanneer Wie Waar Prijs

Babymassage
Wichelen

zaterdag
25 april 2020
9u30 tot 11u

Huis van het Kind
LWW, Kind & Gezin, 
Bond Moyson, 
Christelijke 
Mutualiteit

WZC Molenkouter
Dreefstraat 11
9260 Wichelen

Gratis

Inschrijven via
info@huisvanhet-
kindlww.be

Meer info p. 12

Klankennest - 
Mammoet

zondag
26 april 2020

CC Nova Molenstraat 2B, 
9230 Wetteren

€ 8,00 (basis) 
€ 5,00 (vriend) 
€ 5,00 (-26) 
€ 1,50 (UiTPAS 
Dender  
kansentarief)
Inschrijven via  
ccnovawetteren.be

Partneractiviteiten - 6 tot 12 jaar
Wat Wanneer Wie Waar Prijs

Bokslessen elke donderdag
18u15 tot 19u15
(behalve  
schoolvakanties)

Jeugddienst 
Wetteren

Warandelaan 14B
9230 Wetteren

Gratis

Partneractiviteiten - scholen
Wat Wanneer Wie Waar Prijs

Quiz in Gibo De 
Belhamel

zaterdag 
14 maart 2020

GIBO
De Belhamel

Wanzelestraat 7A
9260 Schellebelle

Gratis
Meer info via
caroline.cortens@
gibowichelen.be

Vol-au-ventfestijn
in Gibo De Rozelaar

zondag
29 maart 2020

GIBO
De Rozelaar

Schoolstraat 4
9260 Serskamp

Gratis
Meer info via
caroline.cortens@
gibowichelen.be

Wenmoment
De Spelewei

woensdag
1 april 2020

De Spelewei Ten Ede Dorp 14
9230 Wetteren

Gratis
Meer info via
directie@ 
despelewei.be
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Wat?

We geven uitleg en een demonstratieve babymassage, voor baby’s van 6 weken 
tot 6 maanden. Nadien kunnen jullie ook zelf aan de slag!
Ook als je kindje nog niet geboren is, ben je welkom.  
Gelieve 3 handdoeken en een reserveluier mee te brengen.  
Al het overige materiaal is voor handen.

Deze activiteit is gratis. De plaatsen zijn beperkt.

Wanneer?

Laarne van 9u30 - 11u Wetteren van 9u30 - 11u Wichelen van 13u30 - 15u
ZA 28/03/2020 ZA 21/03/2020 DI 10/03/2020

DO 26/03/2020 ZA 25/04/2020 (9u30 - 11u)

DO 23/04/2020

Waar?

Laarne: Sociaal Huis, Nerenweg 3, 9270 Laarne
Wetteren: LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50, 9230 Wetteren
Wichelen: Evenemententerrein, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen

Meer info en inschrijving?    In Samenwerking met:

info@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be/aanbod
09 365 73 65

www.huisvanhetkindlww.be                       09 365 73 65                        info@huisvanhetkindlww.be

Wil je een activiteit van 
Huis van het Kind graag mee volgen 
maar weet je niet hoe er te geraken? 

Neem contact op via 
info@huisvanhetkindlww.be 

of op 09 365 73 65 
en we zoeken samen naar een 

gepaste oplossing!



Peuters in actie
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Wat?
De peuterperiode is een niet te onderschatten mijlpaal in de 
ontwikkeling van elk kind. Tussen anderhalf en drie jaar is rollen, spelen, kruipen, 
lopen, springen, dansen, … kortom BEWEGEN hun belangrijkste bezigheid. Een sterke 
motorische ontwikkeling ligt aan de basis voor de hersenontwikkeling en beïnvloedt 
de taal-, sociale en emotionele ontwikkeling.
Maar … wat is er leuker dan SAMEN spelen en bewegen?  
Daarom organiseert Huis van het Kind in samenwerking met CM voor (groot)ouders en 
hun (klein)kind de gratis workshop Peuters in Actie. 
De doe-sessie Peuterbewegen is een leuk spelmoment samen met je kind. Je leert een 
brede waaier aan spelimpulsen en beweegtips om thuis mee aan de slag te gaan.
Gelieve een handdoek mee te brengen.

Wanneer?

Woensdag 25 maart 2020
om 15u30

Waar?       In samenwerking met:

Huis van het Kind LWW
Scheldedreef 52
9230 Wetteren

Meer info en inschrijving? 
info@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be/aanbod
09 365 73 65
De plaatsen zijn beperkt

Prijs?
Gratis

Doelgroep?
1,5 - 3 jaar

www.huisvanhetkindlww.be                       09 365 73 65                        info@huisvanhetkindlww.be



Peuterpraat
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Wat?

Hangt jouw menu ook soms tegen het plafond?
Het slapengaan van zoon/dochterlief is de nachtmerrie van mama en/of papa? 
Heb je een fitnesstraining achter de rug bij het aankleden van jou prins(es)je?
Dacht je een prins(ses) te hebben maar lijkt die af en toe meer op een driftkikker? 
Heb je af en toe het gevoel het eventjes allemaal niet meer te weten?
Is dit nu peuterpuberteit?
Kom naar één van onze peuterpraatgroepen!
Je ervaringen delen met andere ouders kan je sterken in je ouderschap.  
Misschien kan je nog enkele tips en tricks oppikken.

Wanneer?         In samenwerking met:

Woensdag 25 maart 2020
van 9u00 tot 11u00

Waar?

Huis van het Kind LWW
Scheldedreef 52
9230 Wetteren

Meer info en inschrijving?

info@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be/aanbod
09 365 73 65
De plaatsen zijn beperkt

Prijs?
Gratis

Doelgroep?
Ouders / opvoeders van peuters van 15 maanden tot 2 jaar

www.huisvanhetkindlww.be                       09 365 73 65                        info@huisvanhetkindlww.be



Thema avond: EHBO bij baby’s en kinderen
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Wat?
Je kleintje is gevallen, ergens afgedonderd of tegenaan gelopen. Vaak valt het pijntje te 
verhelpen met een pleister en een zoentje, maar wat als je kindje zich ernstiger bezeerd 
heeft?

Een expert van het Rode Kruis legt je de voornaamste EHBO-technieken uit en je 
krijgt tips & tricks om ze thuis beheerst toe te passen. Je leert om bij ongevallen het 
hoofd koel te houden en snel te beslissen: kan je je kindje zelf helpen of moet je toch  
professionele hulp inroepen? 

Na deze workshop kan je zelfverzekerd naar huis, je weet wat je moet doen, en ook wat 
je moet laten.
 
Wanneer?       In samenwerking met:
donderdag 5 maart 2020   
om 19u30
duurtijd: 2 à 3 uur

Waar?
Rode Kruis lokaal
Oud dorp 2
9260 Wichelen

Meer info en inschrijving?
info@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be/aanbod
09 365 73 65
De plaatsen zijn beperkt

Prijs?   
Gratis   

www.huisvanhetkindlww.be                       09 365 73 65                        info@huisvanhetkindlww.be



Thema avond: Faalangst
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Wat?
Faalangst of angst te mislukken doet zich voor in situaties waarin een kind denkt te moeten 
presteren en hierbij – vaak ten onrechte – denkt dat kans op mislukken erg groot is. Tijdens de 
voordracht beschrijft spreker Ilse Dewitte, orthopedagoog en kinder- en jongerentherapeut, 
met concrete voorbeelden wat faalangst is en hoe je die als ouder of als leerkracht kunt 
herkennen. Er worden tips gegeven om het zelfvertrouwen bij kinderen weer op te krikken, 
faalangst te voorkomen en aan te pakken, thuis en op school.
 
Wanneer?
Donderdag 19 maart 2020
Start om 19u30

Waar?
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50, 9230 Wetteren

Meer info en inschrijving?

info@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be/aanbod
09 365 73 65
De plaatsen zijn beperkt

Prijs?

Gratis   

www.huisvanhetkindlww.be                       09 365 73 65                        info@huisvanhetkindlww.be



Thema avond veilig online:  
Online Relaties en Seksualiteit
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Wat?
Flirten, verleiden, verliefd en gedumpt worden en volop experimenteren met relaties 
en seks: het hoort gewoon bij opgroeien. Ook online gaan jongeren zulke stappen  
zetten. Ze sturen selfies, doen aan sexting, kijken porno, ... En dat allemaal vanop die ene  
smartphone in hun achterzak. Wat wil en wat moet je als ouder weten en wanneer grijp 
je in? Je hoort en ziet het tijdens deze stomende sessie.

We werken met getuigenissen van kinderen/jongeren, ouders en experts. Via  
animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. 
De vorming is interactief opgebouwd met onder meer een quiz en een stellingenspel. 
Hierbij worden er heel wat concrete tips aangereikt.
 
Wanneer?       In samenwerking met:
dinsdag 28 april 2020
deuren open om 19u30
start om 20u

Waar?
LDC De koffiebranderij
Molenstraat 50
9230 Wetteren

Meer info en inschrijving?
info@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be/aanbod
09 365 73 65
De plaatsen zijn beperkt

Prijs?   
Gratis   

www.huisvanhetkindlww.be                       09 365 73 65                        info@huisvanhetkindlww.be


