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najaar 2017

Voor ouders, grootouders, 

verzorgers ... van jonge kinderen

Speciaal voor jou!

Organisatie

Deze bijeenkomsten zijn een samenwerking 
van verschillende organisaties waaronder de 
gemeente, het Sociaal Huis van Sint-Pieters-
Leeuw en Kind en Gezin in kader van Huis 
van het Kind.

Vragen of zin in een babbel?

Heb je vragen over de opvoeding, voeding of 
gezondheid van je kind? 
Of gewoon zin in een babbel met andere 
ouders?

Kind & Gezin is iedere donderdag aanwezig in 
het lokaal dienstencentrum Negenhof.

LDC Negenhof
Sint-Stevensstraat 62
1600 Sint-Pieters-Leeuw

V
.U

. L
uc

 D
ec

on
in

ck
/P

au
l D

ef
ra

nc
 - 

Pa
st

or
ijs

tra
at

 2
1 

- 1
60

0 
Si

nt
-P

ie
te

rs
-L

ee
uw

WIJ GAAN VERHUIZEN

naar Arthur Quintusstraat 20,

check onze facebookpagina!



Voor ouders, grootouders, verzorgers ... van jonge kinderen.

_________________________________________

PRAKTISCHE INFO
_________________________________________

       PRIJS
       Alle infosessies en workshops zijn gratis.

       Ken je nog niet goed Nederlands?
       Breng gerust een tolk mee.

       INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN
       Sociaal Huis
       Fabriekstraat 1
       1601 Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)
       T: 02 371 06 47 - F: 02 377 00 83
       E: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
       W: www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind

       Of je kan terecht bij jouw verpleegkundige
       van Kind & Gezin.

                                  Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw

________________________________________________
Workshop voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar begeleid door
één (groot)ouder

YOGA VOOR KIND EN OUDER
Vrijdag 22 september van 18.00 tot 19.00 uur
________________________________________________

Kom samen een yoga-avontuur beleven, samen lachen, 
samen bewegen en samen “genieten”.
Draag makkelijke kledij. De schoenen worden tijdens 
de les uitgedaan. Er zijn yogamatjes aanwezig.

  Locatie: Jeugdcentrum  Laekelinde, Lotstraat 8 in
  Sint-Pieters-Leeuw.

  Begeleiding: Julie Vanderwaeren van Wonder-Wel   
  (www.wonder-wel.be). 

  Inschrijven is vereist!

________________________________________________
Infosessie

EEN EIGEN WILLETJE
I.S.M. GEZINSBOND SINT-PIETERS-LEEUW 

Dinsdag 17 oktober van 20.00 tot 22.00 uur
________________________________________________

‘Neen, ikke doen’ waarbij je peuter zich al stampvoe-
tend op de grond legt.
Herkenbaar? Jouw peuter bevindt zich in zijn peuterpu-
berteit tussen 1 en 3 jaar. Deze tijd is niet altijd even 
gemakkelijk voor jou als ouder. Hoe ga je om met die 
driftbuiten? Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw peuter 
leert omgaan met grenzen maar toch kan uitgroeien 
tot een eigen wezen? 
We zoeken het samen uit in deze vorming. 

  Locatie: CC Coloma, Joseph
  Depauwstraat 25 in  
  Sint-Pieters-Leeuw.

  Spreker: begeleider van de
  Gezinsbond. 

  Inschrijven is vereist!

________________________________________________
Workshop voor baby’s vanaf 6 weken tot 8 à 9 maanden

BABYMASSAGE
Vrijdag 24 november van 9.30 tot 10.30 uur
________________________________________________

Tijdens deze workshop leren we je massagetechnieken 
aangevuld met yogaspelletjes. Je zal zien dat je op die 
manier je kindje beter leert kennen. Het versterkt jullie 
band, werkt ontspannend, stimuleert de lichamelijke 
en zintuiglijke ontwikkeling.
Draag makkelijke kledij! Er zijn yogamatjes aanwezig.

  Locatie: CC Coloma, Joseph Depauwstraat 25 in 
  Sint-Pieters-Leeuw.

  Begeleiding: Julie Vanderwaeren van Wonder-Wel, 
  (www.wonder-wel.be). 

  Inschrijven is vereist!

________________________________________________
Creatieve workshop voor kinderen vanaf de 3de kleuterklas

VILTEN VOOR (GROOT)OUDER EN KIND
THEMA KERST

Zondag 10 december van 9.30 tot 11.30 uur
________________________________________________
 
Kom met je (klein)kind een vilten kerstboom maken 
en beleef een onvergetelijke tijd  samen! Soms is er 
doordeweeks maar weinig tijd om samen met je kind 
te genieten. Vandaar deze creatieve viltworkshop voor 
(groot)ouder en kind. Tijdens deze heerlijke voormid-
dag proeven ouder (grootouder, peter, meter …) en kind 
van vilt in al zijn facetten maar tegelijkertijd ook van 
het enthousiasme dat kunst teweeg kan brengen.

     Locatie: Huis van het Kind,
     Arthur Quintusstraat 20 in 
     Sint-Pieters-Leeuw.

     Begeleiding: Nele D’Herde
     van het Vilthuis.

     Inschrijven is vereist!


