
Elk jaar laten we in de maand mei ons licht schijnen op  
het thema ‘opvoeden’. 

Want groot worden dat gaat niet helemaal vanzelf.  
Ouders, grootouders en andere opvoeders zorgen er elke dag voor  
dat kinderen opgroeien in een warme en positieve leefomgeving. 

Daarom organiseert het Huis van het Kind, in samenwerking met  
de Gezinsbond en de vier bibliotheken uit de stadsregio, tijdens  
deze maand vier inspirerende lezingen die gebracht worden  
door vier auteurs. Soms thuis, vanuit je gezellige zetel, of live op een 
leuke locatie. Je maakt kennis met de schrijvers en hun ervaringen in  
het thema opvoeden. Na elke lezing krijg je concrete tips en tricks van 
een lokale partner uit ons netwerk.

Deelnemen is gratis. Inschrijven kan via onderstaande link of QR code:
https://forms.gle/h5J2f7ahCsptGtPm7

MAAND VAN DE
OPVOEDING

https://forms.gle/h5J2f7ahCsptGtPm7


SOCIALE MEDIA  
EN SEXTING 

Dinsdag 10 mei - 20 uur 
Sarah Van Gysegem

online webinar

Ze turen uren naar hun smartphone.  
Hun helden zitten op YouTube, hun lief op 

Snapchat. Met je pubers over seks praten: 
niet simpel. Ben je bang om je bloot te geven 

en is sexting ver van je bed? Sarah Van 
Gysegem zet je via concrete situaties en 

praktische tips een heel eind op weg en helpt 
je korte metten maken met taboes

GROTE EMOTIES BIJ  
KLEINE KINDEREN 

Dinsdag 3 mei - 20 uur  
Vanessa Lauwers

Vosselaar  - Vrijetijdshuis  
De Moer – Sint-Jozefstraat 45

Kinderen kunnen op een heel intense 
manier emoties ervaren en deze ook  

tot uitdrukking brengen. Heb je soms als  
ouder al eens het gevoel gehad dat je niet 

meer wist wat je moest beginnen met  
de driftbui of met de oceaan aan tranen?  

Vanessa geeft ouders de tools om beter met 
de verschillende en wisselende emoties van 

hun kind te leren omgaan.

WAT ELK KIND  
NODIG HEEFT 

Dinsdag 17 mei - 20 uur  
Klaar Hammenecker

online webinar

Ouderschap gaat gepaard met heel wat 
stress: terug naar de essentie van opvoeden. 

Een webinar rond de 5 basics voor  
daadkrachtig ouderschap die je kind  

helpen opgroeien tot de meest krachtige 
versie van zichzelf.

OMA EN OPA  
ZONDER STRESS  

Dinsdag 31 mei - 20 uur  
Bieke Geenen

Beerse - Huis van het Kind
Bisschopslaan 5

Grootouder zijn is geweldig  maar  
brengt ook uitdagingen met zich mee. 

Hoe word je de oma of opa die je  
altijd al had willen zijn?  

Aan de hand van de vele tips leer je  
je rol als grootouder zelf vorm te geven,  
zodat je er nog meer van kunt genieten.


