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Wil je meer te weten komen over opgroeien?  
Ontdek hier wat het Huis van het Kind  
voor jouw gezin kan betekenen. 
www.stadsregioturnhout.be/programmahuis.

HUIS VAN
HET KIND
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17 APRIL: INFO AVOND 
‘VEELZIJDIGE ONTWIKKELING  
BIJ TIENERS’     

TURNHOUT   
Je tiener blijkt plots altijd honger te hebben, 
wordt regelmatig overspoeld door heftige,  
wisselvallige emoties, heeft interesse in 
meisjes en/of jongens,... . Deze avond gaan 
we dieper in op de ontwikkeling van het 
puberlichaam en het puberbrein.

VANAF 25 APRIL: REEKS 
‘VERBINDEND OPVOEDEN’        

OUD-TURNHOUT    
Met deze reeks focust het CKG samen met 
jou als ouder op het positief en verbindend 
opvoeden. Het is een aanbod van 
verschillende avonden waar je voor  
kan inschrijven.  
Dinsdagen 25/04, 02/05, 09/05, 16/05, 23/05 
en 30/05.

24 APRIL: INFOAVOND 
‘PRATEN MET JE TIENER’

OUD-TURNHOUT    
Tijdens deze infoavond geven we tips 
over hoe je je tiener beter kan begrijpen 
en hoe je op een verbindende manier kan 
communiceren.

MEI: MAAND VAN DE OPVOEDING      

Ontdek later dit voorjaar op onze instagram, 
facebook en website welke boeiende 
infoavonden we organiseren voor ouders in 
het kader van de maand van de opvoeding.  

VANAF 10 MEI: OUDERREEKS 
‘TIENERS IN HUIS’ 

TURNHOUT    
De ouderreeks ‘Tieners in huis’ focust op  
de uitdagingen die je als ouder kan ervaren.  
Een tiener in huis die zoekt naar de eigen 
identiteit en experimenteert met grenzen,  
dat kan al eens spannend zijn.  
Woensdagen 10/05, 17/05 en 31/05.

12 MEI: OPENPOORTDAGEN

OUD-TURNHOUT
Vandaag geen school in Oud-Turnhout? 
Kom tussen 10u en 16u spelen in 
Jeugdcentrum Zweepes Ven. Breng wel je 
mama, papa, oma, opa, oom, tante, …  
mee om een oogje in het zeil te houden. 

14 JUNI: INFOMOMENT  
E-LOKET KINDEROPVANG 

TURNHOUT    
Op zoek naar kinderopvang tussen 
0 en 3 jaar ? 
We vertellen je graag meer over het e-loket 
kinderopvang en we helpen je graag bij je 
inschrijving.

Check voor p raktische informatie en meer activiteiten: 

www.stadsregioturnhout.be/programmahuis



1 FEBRUARI: OPVOEDEN TOT 
ZELFVERTROUWEN        

VOSSELAAR  
Een boeiende vorming over hoe we het 
zelfvertrouwen van onze kinderen kunnen 
voeden. Spreker Jürgen Peeters, onder 
andere oprichter van het Netwerk Afgestemd 
Opvoeden, neemt ons deze avond mee in een 
inspirerend verhaal.

7 FEBRUARI: INFOMOMENT 
E-LOKET KINDEROPVANG        

OUD-TURNHOUT  
Op zoek naar kinderopvang tussen  
0 en 3 jaar ? 
We vertellen je graag meer over het e-loket 
kinderopvang en we helpen je graag bij je 
inschrijving.

15 FEBRUARI: LET’S TALK ABOUT 
SEKS, DRUGS EN INTERNET     

TURNHOUT      
Gratis ouderavond met humoristische 
toneelvoorstelling waar ook jongeren (+12) 
welkom zijn.

23 FEBRUARI: ZINDELIJKHEID 

ONLINE INFOSESSIE 
Op het potje gaan is een belangrijke stap in 
de ontwikkeling van een kind. En elke peuter 
doet dit op zijn eigen tempo. Hoe je je peuter 
hierin best kan ondersteunen? Dat willen we je 
tijdens deze online infosessie meegeven.

7 MAART – PAS ZWANGER?        

TURNHOUT
Ben je pas zwanger en vraag je je af hoe je je 
kunt voorbereiden op de komst van je kindje?  
Kom dan naar deze infoavond ‘Pas zwanger’.

13 MAART: INFOAVOND 
‘VEELZIJDIGE ONTWIKKELING 
BIJ TIENERS’   

BEERSE
Je tiener blijkt plots altijd honger te hebben, 
wordt regelmatig overspoeld door heftige,  
wisselvallige emoties, heeft interesse in 
meisjes en/of jongens,... . Deze avond gaan 
we dieper in op de ontwikkeling van het 
puberlichaam en het puberbrein.

18 MAART: WORKSHOP  
‘KIJK, IK FIETS’        

VOSSELAAR  
Leer je kleuter op slechts 3 u tijd fietsen op  
2 wielen. Succes gegarandeerd.

20 MAART: INFOAVOND 
‘GRENZEN STELLEN’         

VOSSELAAR   
Ouders met tieners in huis worden dagelijks 
geconfronteerd met loslaten en grenzen 
stellen. Tijdens deze info-avond reiken we 
handvatten aan om als ouder vertrouwen 
te hebben in je eigen intuïtie en gevoel en zo 
waakzaam te zorgen voor je tieners.

27 MAART: INFOAVOND ‘PRATEN 
MET JE TIENER’         

TURNHOUT  
Tijdens deze infoavond geven we tips 
over hoe je je tiener beter kan begrijpen 
en hoe je op een verbindende manier kan 
communiceren.

OVERZICHT ACTIVITEITEN
VILLA MAMA & PAPA       

TURNHOUT 
Iedereen welkom met alle kleine en grote vragen 
over kleine en grote kinderen, voor vragen 
over kinderopvang en het groeipakket. Elke 
3e donderdag tussen 13u30 en 16u in Noor 
(Stationsstraat 80, Turnhout)

WEKELIJKSE PEUTER- EN 
SPORTPUNTEN        

TURNHOUT    
Kom samen spelen en sporten op verschillende 
plaatsen in de stad.

CONSULT ‘TIENERS IN HUIS’       

BEERSE/ OUD-TURNHOUT/ 
TURNHOUT/ VOSSELAAR 
Elke ouder heeft wel eens twijfels bij het 
opvoeden. Zijn je kinderen tussen 13 en 24 jaar?  
Samen zoeken we de weg.

VANAF 18 JANUARI: 
MAANDELIJKSE SPEELBABBEL      

VOSSELAAR  
(elke derde woensdag van de maand)
Kom met je (klein)kind spelen, lopen,  
springen, dansen en ontmoet hier ook 
andere (groot)ouders. De speelbabbel is  
er voor iedereen die kinderen onder hun  
vleugels neemt. Elke speelbabbel zal  
anders zijn. Laat je dus vooraf informeren via 
onze facebook, instagram of website.  
Elke derde woensdag van de maand:  
18/01, 15/02, 15/03, 19/04, 17/05, 14/06.

VANAF 25 JANUARI: 
MAANDELIJKSE SPEELBABBEL       

OUD-TURNHOUT  
(elke laatste woensdag van de maand)
Kom met je (klein)kind spelen, lopen,  
springen, dansen en ontmoet hier ook  
andere (groot)ouders. De speelbabbel is  
er voor iedereen die kinderen onder hun  
vleugels neemt. Elke speelbabbel zal  
anders zijn. Laat je dus vooraf informeren  
via onze facebook, instagram of website.  
Elke laatste woensdag van de maand:  
25/01, 1/03, 29/03, 26/04, 31/05, 28/06. 

ELKE VIERDE DONDERDAG VAN 
DE MAAND: INFOSESSIE VASTE 
VOEDING       

ONLINE 
Is je baby toe aan vaste voeding? Wil je graag 
weten wanneer je best start? Neem deel aan 
de online infosessies en kom alles te weten over 
vaste voeding.

30 JANUARI: OPENPOORTDAGEN       

OUD-TURNHOUT
Vandaag geen school in Oud-Turnhout?  
Kom tussen 10u en 16u spelen in Jeugdcentrum  
Zweepes Ven. Breng wel je mama, papa, oma, 
opa, oom, tante, … mee om een oogje in het zeil 
te houden. 


