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Opvoedingspunten Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle,
Merksplas, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel en Zandhoven

vormingsaanbod voorjaar 2018

Wat is een opvoedingswinkel?
Onze opvoedingswinkels van Brasschaat,
Hoogstraten en Zoersel zijn plaatsen
waar je terecht kan met kleine of grote
vragen over de opvoeding van kinderen
en jongeren. Twijfels en vragen horen bij
opvoeden, want je wil het graag zo goed
doen. En daar kunnen we jou bij helpen...
We zijn een onafhankelijke organisatie en
onze medewerkers zijn gebonden door
het beroepsgeheim. Onze opvoedingswinkels zijn erkend door Kind en Gezin.

Hoe werken wij?
De opvoedingswinkel is er voor iedereen die met opvoeden te maken heeft.
We zoeken samen naar een aanpak op maat.
De opvoedingswinkel is een open huis. Je kan er tijdens de openingsuren
zomaar binnenlopen, vrijblijvend, gratis en anoniem.
Heb je liever een discreet gesprek, dan maak je gewoon een afspraak.
Je kan ons ook bellen voor advies of online vragen stellen.
Ook met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een)
gedrags-, emotionele of ontwikkelingsstoornis kan je bij ons terecht voor informatie, consult, training of ondersteuning.

Wat is een opvoedingspunt?
Medewerkers van de opvoedingswinkels komen naar heel wat gemeenten in
de regio. Dat kan op vaste momenten zijn, of op afspraak, afhankelijk van de
regeling die wij hiervoor met de gemeenten hebben.

Vormingsaanbod
Naast dit individueel aanbod, organiseren wij ook lezingen, vormingen en
praatgroepen. In dit boekje vind je ons aanbod voor het voorjaar van 2018.
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Inschrijven: waarom en hoe?
Ook al zijn de meeste van onze lezingen en vormingen gratis, toch vragen wij
om vooraf in te schrijven.
Bij de uitleg over een lezing of vorming staan onderaan telkens een mailadres en een telefoonnummer. Gebruik de coördinaten die daar vermeld
staan. Het is belangrijk dat je via de juiste opvoedingswinkel ingeschreven
bent…
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Zet mij even op pauze - trainingsreeks voor ouders rond het
opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD
Doorlopend inschrijven: deze reeks wordt verschillende keren per jaar georganiseerd. Bij inschrijving zal de actuele informatie rond data en locatie worden
doorgegeven.

Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende
taak. Spontaan opvoeden volstaat niet: er is nood aan
een ‘bijzondere’ aanpak. Wetenschappelijk onderzoek
wijst uit dat oudertraining rond ADHD vaak meer
resultaat oplevert dan therapeutische interventies op school of
een individuele therapie. Ouders
kunnen heel wat positiefs bereiken!
In deze reeks van 5 avonden gaan we met jou op weg om
meer greep te krijgen op de opvoeding van jouw kind. Er
wordt in kleine groep achtergrondinformatie gegeven rond
ADHD en de bijhorende opvoedingsvaardigheden. Er is zeker
ook ruimte voor het uitwisselen van dagelijkse ervaringen
en praktische oefeningen.
begeleiding: OLO vzw
voor wie: ouders van lagere schoolkinderen met AD(H)D
Deze reeks kost 50 euro per ouderpaar, inclusief werkmateriaal
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 03/270 06 73

Is mijn kind hoogsensitief? Hoe ga ik hiermee om?
dinsdag 30 januari 2018 om 20u
Wij proberen je deze avond inzicht te geven in wat hoogsensiviteit is.

◦
◦
◦
◦

Wat zegt de wetenschap hierover?
Wat zijn de typische kenmerken?
Overprikkeling komt heel vaak voor, hoe ga je hiermee om?
Welke talenten komen veel voor bij hoogsensitieve kinderen en welke
valkuilen?

Je krijgt tips waarmee je meteen aan de slag kan gaan. Er zal ook voldoende
ruimte zijn om vragen te stellen en ervaringen te delen.

begeleiding: Idelette Folkersma, coach Inergia
locatie: stadhuis Hoogstraten, zaal de Welgezinde, Vrijheid 149, Hoogstraten
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
4 vormingsaanbod
najaarnaar
201703/270
- opvoedingswinkels
Brasschaat, Hoogstraten en Zoersel
telefoonnummer
of bellen
06 73

Gewoon maar druk of ADHD?
maandag 5 februari 2018 om 19u30
Er wordt veel over ADHD gepraat en geschreven. Dit heeft zo zijn voor- en
nadelen. De symptomen van ADHD lijken eenvoudig. Voordeel is dat heel veel
mensen ADHD kennen en ook beter weten dat kinderen met ADHD druk,
impulsief en misschien wat chaotisch zijn. Maar, de goede kennis van het
brede publiek heeft ook zo zijn nadelen. Soms wordt te snel aan ADHD
gedacht en wordt er vergeten dat druk gedrag ook een heel andere oorzaak
kan hebben. In deze voordracht wordt vertrokken vanuit druk gedrag bij
kinderen. Daarna wordt de impact van ADHD en de aanpak en ondersteuning
van kinderen met ADHD besproken.
begeleiding: Ilona Sauwen, Zit Stil
locatie: bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b, Hoogstraten
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 03/270 06 73
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Hoe filosoferen met kinderen
donderdag 8 februari 2018 om 20u
Zijn kikkers echt? Zijn mensen altijd lief voor elkaar? Begrijpen we alle
woorden? Zijn gevangenen ook vrij? Hoe mooi is kunst? Zijn sommige
vrienden ook vijanden? Bestaan er lieve monsters? Kunnen bloemen ook
gelukkig zijn? Thema’s om te filosoferen met kinderen zijn eindeloos. In deze
vorming bieden we geen antwoorden op dit soort vragen, maar stellen we een
leuke werkwijze voor om met kinderen (3 tot 12 jaar) te onderzoeken en te
filosoferen.
begeleiding: Isabelle Desegher, VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang)
locatie: zaal De Kroon (zolder), Antwerpsesteenweg 2, Kapellen
deze vorming is gratis
inschrijven
via mail najaar
naar huisbrasschaat@olo.be
vermelding
van jeennaam,
e-mailadres en
5 vormingsaanbod
2017 - opvoedingswinkels met
Brasschaat,
Hoogstraten
Zoersel
telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05

Themabijeenkomst How2Talk2Kids
donderdag 22 februari 2018 om 19u45
Gekibbel. Stress. Onbegrip. Frustratie. Driftbuien. Die eeuwige strijd. Om het
eten, kamer opruimen of naar bed gaan. De ene ruzie nog vermoeiender dan
de andere. Misschien heb je al allerlei opvoedstrategieën uitgeprobeerd en die
soms een tijdje volgehouden. Uiteindelijk verzand je waarschijnlijk weer in je
oude gewoontes. Toch kan het echt anders. How2Talk2Kids biedt een haalbare
methode om effectiever met kinderen te communiceren.
Tijdens deze themabijeenkomst krijg je informatie over de theoretische achtergrond en maak je kennis met de basisbeginselen. Ook staat een gedeelte workshops op het programma; aan de hand van de vaardigheden oefen je zelf met
situaties uit de dagelijkse praktijk. Je ervaart dat How2Talk2Kids een enorme
impact heeft op je kind en dus op de sfeer in huis.
begeleiding: Marilou Bannier
locatie: Kapel, Handelslei 167, Zoersel
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 03/270 06 73

Mee zorgen voor je kleinkinderen
maandag 26 februari 2018 om 20u
Als grootouder speel je een belangrijke rol
in het leven van je kind. Van veel grootouders wordt verwacht dat zij hun kleinkinderen regelmatig opvangen. Hoe kun
je als grootouder met je kinderen afspreken wat je rol is, wat er van je verwacht
wordt en wat je wel of niet kunt doen?
Deeltijds of voltijds? Hoe vermijd je misverstanden hierrond? De rol van de grootouder nu en in het verleden, dit is een
grote verandering. Wie zorgt voor de opvoeding, als de grootouders veel komen
oppassen? Grootouders blijven een rots
in de branding, zij geven de waarden, tradities en familiewaarden door en zijn
de vertrouwenspersoon van de kleinkinderen.
begeleiding: Marijke Bisschop, pedagoge en opvoedingsconsulente
locatie: Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, Schoten
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05
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Jongeren, alcohol en andere drugs
donderdag 8 maart 2018 om 20u
De vorming behandelt een aantal inzichten vanuit preventie en hulpverlening
over hoe jongeren omgaan met alcohol en andere drugs, wat hen beschermt of
kwetsbaar maakt. De nadruk ligt op de kracht en de mogelijkheden van de
context, het belang van praten, zorgen en begrenzen.

begeleiding: Jan de Smet, preventiewerker tabak, alcohol en andere drugs, CGG VAGGA
locatie: GITOK2, lokaal B0.19 (refter 2e graad), Kapellensteenweg 112, Kalmthout
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05

Ontwikkelingsgericht werken met
jonge kinderen
dinsdag 13 maart 2018 om 20u
De omgeving van een kind bepaalt in grote
mate hoe de mogelijkheden die het kind van
nature heeft, zich ontwikkelen. Opvoed(st)
ers spelen daarbij een belangrijke rol.
Pnina Klein onderzocht wat die opvoed(st)
ers kunnen doen in de relatie met het kind,
om die ontwikkeling zo goed mogelijk te
stimuleren. Ze schreef dit neer in het MISCconcept. Basis is relatie en communicatie
met duidelijke doelen voor ogen. Dat concept is het thema van deze studieavond.

begeleiding: Albert Janssens, trainer MISC
locatie: De Ploeg, Verhoevenlei 50, Brasschaat
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
7 vormingsaanbod
najaarnaar
201703/633
- opvoedingswinkels
Brasschaat, Hoogstraten en Zoersel
telefoonnummer
of bellen
99 05

Kinderen zijn geen puppy’s
woensdag 14 maart 2018 om 20u
Wat hebben kinderen van ons nodig om uit te
groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of belemmerende factoren
in hun ontwikkeling? Hoe kunnen we richtinggevende autoriteit zijn, zonder autoritair te zijn? Wat
als we, voorbij de korte termijn gedragscontrole,
focussen op de ontwikkeling van onze kinderen op
langere termijn, en dit zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als sociaal vlak? Hoe kunnen we ons
eigen onvermogen benutten als kans om zelf te
groeien?
Wil je ook met meer plezier samen met je kinderen onderweg zijn en echt bijdragen aan hun
vermogen zichzelf te sturen in een complexer wordende wereld?
Ontdek hoe je het evenwicht kan bewaren tussen discipline en een goede relatie met je kinderen. Zo draag je bij aan de samenleving van morgen, die meer
horizontaal georganiseerd zal zijn en waarin zelfbewustzijn, afstemming, inleving en dialoog steeds belangrijker worden.
begeleiding: Jürgen Peeters, de Onderstroom
locatie: gemeentehuis Schilde, conferentiezaal, Brasschaatsebaan 30, Schilde
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 03/270 06 73

Mindfulness op school en thuis
woensdag 21 maart 2018 om 20u
Mindfulnesstraining gaat over het trainen van open, milde aandacht. Dit kan
helpen in het omgaan met de drukte van leven. Op deze avond zullen we uitleggen wat mindfulness is en hoe dit volwassenen, maar ook jongeren en kinderen kan helpen in het omgaan met stress. Daarnaast doen we ook oefeningen, zodat ouders dit zelf ook kunnen ervaren
Tenslotte zullen de leerkrachten van het Annuntia instituut iets vertellen over
hoe ze mindfulness een plek proberen te geven op school.
Maximum 20 deelnemers
begeleiding: Sheena Van Namen, klinisch psycholoog en mindfulnesstrainer
locatie: Annuntia Instituut, ingang via Kerkhofstraat, Wijnegem
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
8 vormingsaanbod
voorjaar
2018
- opvoedingswinkels
Brasschaat, Hoogstraten en Zoersel
telefoonnummer
of bellen
naar
03/270
06 73

De afdeling rechtstreeks toegankelijke en mobiele diensten
van OLO vzw organiseert:

Opendeur Autisme
woensdag 28 maart 2018
Inhoud:
Autismebibliotheek met boeken, folders, getuigenissen… over autisme
Praatgroepen (start om 19u30 en om 20u30)
Thema 1: autisme uitleggen
Hoe vertel jij het? Waarom vertel je het? Aan wie wel en aan wie niet? Van
wie heb je zelf uitleg gekregen?
Thema 2: reacties van anderen
Heb je al goede reacties gekregen? Hoe ging dat? Wat doe je bij een slechte
reactie?
Thema 3: hulpverlening
Wie is een grote steun? Welke hulp(verlening) heb je al geprobeerd en hoe
ging dat? Welke hulp zou je anderen aanraden?
Mogelijkheid tot individuele gesprekken over autisme met een ervaren begeleider.
Doorlopende receptie
Voor wie?
Iedereen is van harte welkom! Vrije toegang.
Waarom deze avond?
Deze avond wordt georganiseerd naar aanloop van Wereld Autisme Dag op maandag 2 april
2018. We hopen dat we op deze avond wat ervaringen, tips en meningen met elkaar kunnen
uitwisselen.
Wanneer?
woensdag 28 maart 2018 van 19u00 – 22u00
Waar?
OLO Huis Zoersel
Handelslei 230
2980 Zoersel

OLO Huis Mechelen
Augustijnenstraat 80
2800 Mechelen

OLO Huis Brasschaat
Bredabaan 943
2930 Brasschaat

Meer info:
OLO huis Brasschaat
03 633 99 05
OLO Huis Zoersel
03 270 06 73
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Gamen en sociale media
donderdag 29 maart 2018 om 19u30
Tegenwoordig heeft elke tiener een gsm en/of zijn ze vaak niet weg te slaan
van de computer of tablet om te facebooken of te gamen. Heel wat jongeren
beschrijven het als een plezierige of zelfs hun favoriete bezigheid. De meeste
van hen spelen zonder problemen, maar voor een kleine groep is deze vrijetijdsbesteding niet zonder risico’s. Ouders stellen zich soms vragen over het
gamegedrag en het gebruik van sociale media van hun kinderen en weten niet
goed hoe ze hiermee moeten omgaan.
In deze infosessie gaan we na wat gamen en sociale media zo aantrekkelijk
maakt en bekijken we de vraag ‘wanneer wordt het een probleem?’. Verder
reiken we je handvaten en tips aan om het gesprek met je tiener aan te gaan
en om op een goede manier grenzen te stellen. We trachten interactief te werken, waarbij je de kans krijgt om ervaringen uit te wisselen en mee te denken
over mogelijke manieren van aanpak.
begeleiding: Mariska Vaes, CGG VAGGA
locatie: CC Oude Pastorij, Essendonk3, Essen
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05

Kinderen helpen bij verlies
dinsdag 17 april 2018 om 20u
Verdriet en verlies maken deel uit van het leven. En toch bereiden weinig mensen zich hierop voor. Zowel de rouwenden als de omgeving zitten met vragen:
◦
Kunnen kleine kinderen de dood wel begrijpen?
◦
Moeten we kinderen niet beschermen tegen verdriet?
◦
Hoe kan je kinderen helpen een scheiding te verwerken?

Manu Keirse geeft
tijdens deze lezing antwoorden en inzichten.
Zo kan je beter begrijpen wat kinderen met
verdriet doormaken en
leer je hoe je hen kan
steunen.
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begeleiding: Manu Keirse, psycholoog, prof. Dr. Em. KU Leuven
locatie: GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
10 vormingsaanbod
voorjaar
2018
- opvoedingswinkels
Brasschaat, Hoogstraten en Zoersel
telefoonnummer
of bellen
naar
03/270
06 73
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Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd ...
woensdag 18 april 2018 om 20u
Opvoeden doe je elke dag opnieuw en is niet altijd even makkelijk. Soms weet
je wel hoe je best omgaat met bepaalde situaties, maar heb je het moeilijk om
het vol te houden. Of je kind laat je de muren oplopen. In deze vorming hebben we aandacht voor koppige kinderen, kinderen die slaan, bijten en vechten,
maar ook voor de stille en flinke kinderen.

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Hoe kan ik mijn kind aanmoedigen?
Hoe kan ik prettig blijven omgaan met mijn kind in moeilijke situaties?
Welke regels en afspraken maak ik met mijn kinderen?
Hoe kan ik meer structuur voorzien?
Wat kan en wat niet, waar en hoe trek ik mijn grenzen?
Wat kan een kind op welke leeftijd?
En wat betekent lastig gedrag in een bepaalde situatie?

Als we beter begrijpen hoe kinderen denken en leren, kunnen we hen ook makkelijker ondersteunen. We bekijken hoe kinderen zich goed kunnen voelen,
zonder dat ze altijd hun zin krijgen.
begeleiding: Résy De Meulder, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang
locatie: basisschool De Rekke, aula, Eduard de Beukelaerlaan 2, Hoevenen
deze vorming is gratis
inschrijven
via mail voorjaar
naar huisbrasschaat@olo.be
met
vermelding
van je naam,
e-mailadres en
11 vormingsaanbod
2018 - opvoedingswinkels
Brasschaat,
Hoogstraten
en Zoersel
telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05

Leer kinderen overleven in een wereld vol prikkels
dinsdag 24 april 2018 om 19u30
Van ‘druk, druk, druk’ naar ‘rust, regelmaat en prioriteiten’: Leer kinderen
overleven in een wereld vol prikkels.
In een wereld vol schermpjes, overvolle agenda’s en hoge verwachtingen raken
steeds meer ouders en kinderen overspoeld door alle prikkels. Tijdens deze
infoavond wordt er gekeken wat de invloed van de veranderende maatschappij
is op het welzijn van je kind. Aan de hand van concrete voorbeelden leer je wat
je als ouder kunt doen om het hoofd van je kind tot rust te brengen. Je gaat
naar huis met praktisch tips voor meer zelfzorg en draagkracht.
begeleiding: Wendy Depree, ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut
locatie: Huis van het Kind, Lierselei 17, Malle
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 03/270 06 73

Alles over het potje
woensdag 25 april 2018 om 20u
Potjestraining en droog worden ´s nachts: niet
even evident voor elk kind.
Wanneer moet je starten met de zindelijkheidstraining? Hoe moet je starten? Wanneer mag
de pamper uit? Wat met potjestraining voor
stoelgang? Waar moet je rekening mee houden? Wat kan je doen als het niet vlot?
Deze en alle andere vragen over zindelijkheidstraining en bedplassen komen aan bod.
We bespreken het hoe en waarom van droog
worden vanuit een medisch-fysiologisch oogpunt.
begeleiding: Marjan Claes, kinesitherapeut
locatie: raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, Zandhoven
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
12 vormingsaanbod
najaarnaar
201703/270
- opvoedingswinkels
Brasschaat, Hoogstraten en Zoersel
telefoonnummer
of bellen
06 73

Tics en dwang bij kinderen
woensdag 2 mei 2018 om 20u

◦
◦
◦

Wat zijn tics en dwangmatig gedrag?
Waar komen ze vandaan?
Hoe moeten we ze begrijpen?

Vanuit een gebrek aan kennis en inzicht reageren we vaak boos of met onbegrip, waardoor dit gedrag net versterkt.
Wij geven ouders concrete handvaten om constructief om te gaan met kinderen die last hebben van tics en dwang.
begeleiding: Veerle Jacobs, klinisch psycholoog
locatie: GC Kadans, Achter d’Hoven 15, Wuustwezel
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05

Opvoeden zonder straffen of belonen
woensdag 16 mei 2018 om 20u
Straffen en belonen blijkt in sommige situaties een handige manier om het
‘gewenste’ gedrag te verkrijgen bij kinderen. In vele gevallen zijn er echter
alternatieven en kan dit perfect vermeden worden. We gaan het hebben over
hoe we de interne motivatie van het kind kunnen benutten als motor van zijn
of haar ontwikkeling. Op deze avond zullen handvaten aangereikt worden om
kinderen te disciplineren op een manier die tegelijk ook je band met het kind
positief versterkt. Verder zullen we ons ook verdiepen in de drie belangrijkste
redenen van probleemgedrag bij kinderen.
begeleiding: Jürgen Peeters, de Onderstroom
locatie: GC De MARc/kt, lokaal 1, Markt 1, Merksplas
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar opvoedingspunt@merksplas.be met vermelding van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer of bellen naar 0493/31 01 55
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Toneelstuk ‘Sex thing’ en infomoment ‘Veilig online’
donderdag 31 mei 2018 om 20u
Sexting ofwel het ongewenst verspreiden van
een in vertrouwen gestuurde seksueel getinte
foto. Een groot deel van de jongeren geeft aan
dit al wel eens van een leeftijdsgenoot ontvangen te hebben. Soms rechtstreeks, meestal via
derden. Via een toneelstuk proberen we de impact van het uitlekken van een intieme foto op
het slachtoffer voelbaar te maken en op te roepen om dergelijke beelden niet verder te verspreiden.
Toneelstuk: Een klasreünie. Iedereen is uitgenodigd behalve Anna. Jaren geleden stuurden
haar klasgenoten een naaktfoto van haar de
hele school rond. Haar aanwezigheid zou dus
wel eens een boel pijnlijke herinneringen naar
boven kunnen halen. Maar Anna komt toch.
Meer zelfs, ze neemt de microfoon en confronteert de zaal met haar verhaal. Ze krijgt daarbij
de hulp van een live gitarist. Woorden en muziek glijden in elkaar en verstrengelen zich tot
een poëtische, associatieve rock & roll vertelling.
‘Seks Thing’ geeft inzicht in de psychologie en de groepsdynamica die aan de
basis liggen van het uitlekken van intieme foto’s. Op die manier biedt de voorstelling een antwoord op vragen die veel ouders zich stellen. Maar ze vormt
ook de ideale aanleiding om nadien met hun eigen kinderen het gesprek aan te
gaan. Over hoe ze bewust kunnen omgaan met het verspreiden van beelden
van zichzelf. Maar vooral over hoe ze correct kunnen omgaan met beelden van
anderen die ze al dan niet ongevraagd in hun bezit krijgen. Neem dus gerust
uw kinderen (+13 jaar!) mee naar deze voorstelling!
Vorming: 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.
Deze vorming wordt mee georganiseerd door Tejo Brasschaat (therapeuten
voor jongeren) en Huis van het Kind Brasschaat
begeleiding: O’Kontreir en Child Focus/gezinsbond
locatie: Hemelhoeve, Gemeentepark 8, Brasschaat
deze vorming is gratis
inschrijven
via mail najaar
naar huisbrasschaat@olo.be
vermelding
van je en
naam,
e-mailadres en
14 vormingsaanbod
2017 - opvoedingswinkels met
Brasschaat,
Hoogstraten
Zoersel
telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05

partners

OCMW Wijnegem

contact
OPVOEDINGSWINKEL BRASSCHAAT
Bredabaan 943 (Maria-ter-Heide)
03/270 06 70
info@opvoedingswinkelbrasschaat.be
www.opvoedingswinkelbrasschaat.be

Elke werkdag geopend van 9u tot 12u
of op afspraak
opvoedingspunt Essen
Kerkeneind 1
0492/73 33 93
opvoeding@essen.be

op afspraak
opvoedingspunt Kalmthout
Dorpsstraat 3
0490/56 47 75
opvoeding@kalmthout.be

op afspraak
opvoedingspunt Kapellen
Huis van het Kind, Antwerpsesteenweg 130
0491/34 57 99
opvoeding@kapellen.be

OPVOEDINGSWINKEL HOOGSTRATEN
Gelmelstraat 81, Hoogstraten
03/633 98 95
opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be
www.opvoedingswinkelhoogstraten.be

maandag: 10u - 12u en 17u - 20u
dinsdag: 9u - 15u
woensdag: 9u - 13u
opvoedingspunt Brecht
Welzijnscampus, Gasthuisstraat 11
0493/31 01 55
opvoedingspunt@brecht.be

op afspraak
opvoedingspunt Malle
Huis van het Kind, Lierselei 17
0474/41 49 91
opvoeding@malle.be

op afspraak
opvoedingspunt Merksplas
De Spetter, Pastorijstraat 7
0493/31 01 55
opvoedingspunt@merksplas.be

1e maandag van de maand: 17u - 18u30
3e woensdag van de maand; 10u - 11u30
of op afspraak

op afspraak
OPVOEDINGSWINKEL ZOERSEL
Huis van het Kind, Handelslei 230
03/633 98 98
opvoeding@zoersel.be
www.opvoedingswinkelzoersel.be

Oneven weken op donderdag van 17u - 19u
(voor actuele data check de website)
of op afspraak

Elke werkdag geopend van 9u tot 12u
of op afspraak

opvoedingspunt Stabroek
Kerkstraat 37 (Hoevenen)
0492/73 33 93
opvoeding@stabroek.be

opvoedingspunt Wijnegem
burelen OCMW, Koolsveldlaan 94
03/633 98 98
opvoeding@wijnegem.be

Even weken op maandag van 16u - 19u
(voor actuele data check de website)
of op afspraak

op afspraak

opvoedingspunt Wuustwezel
Gasthuisdreef 6A
0490/56 47 75
opvoeding@wuustwezel.be

op afspraak

opvoedingspunt Zandhoven
lokalen OCMW, Schriekweg 3
0492/73 36 78
opvoeding@zandhoven.be

op afspraak
opvoedingspunt Schilde
Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67
03/633 98 98
opvoeding@schilde.be

Op maandag van 18u tot 20 u
of op afspraak

© foto: Luke Michael

opvoedingspunt Schoten
Huis van het Kind, Curielaan 1
0491/34 57 99
opvoeding@schoten.be

